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Liviu PENDEFUNDA

Piatra înţelepciunii
Cel ce cunoaşte, nu vorbeşte; cel ce vorbeşte nu

cunoaşte.( Lao-tze)

ragă cititorule, nu
ştiu dacă în calea
iniţierii tale prin
spiralele acestor
eseuri1 ai simţit

succesiunea sau concomitenţa întâl-
nirii celor două fântâni, cea a
memoriei – Anamnesis şi cea a
uitării – Lethe. Dacă da, atunci faci
parte dintre cei care ştiu şi de ce te
întreb, deci ştii şi care ţi-e destinul şi
ai aflat deja care e rolul meu în
iniţierea ta şi locul în care mă găseşti
în căutarea ta.

Este important de asemeni
să meditezi asupra conţinutului
simbolurilor şi rolului lor în ritual,
astfel încât să semeni în tine
grăunţele care vor da progresiv
naştere celui mai nobil dintre fructe,
cel al înţelepciunii acumulate din
interior. Câtă fericire să poţi deveni
conştient de raporturile tale intime
cu cosmosul, să simţi cum un fir
invizibil te leagă de celelalte suflete
până la Marele Arhitect al Univer-
sului. E un sentiment de uimire, de
renaştere, să descoperi în tine
puterile pe care universul vizibil le
deţine şi să treci spirala invizibilă a
universului. Isus a spus: Împărăţia
cerurilor se află în voi.

Am dezvoltat temele din
primele două culegeri, Dorinţă şi
Sinapsă, Dogma sau Libertatea gândi-
rii. Illuminarea folosind logosul,
cuvântul ritualului liric, a atins

1 Liviu Pendefunda: Dorinţă şi sinapsă,
Contact int’l, 1992, Dogmă sau libertatea
gândirii, Junimea 2007, Al treilea clopot,
Timpul 2009, Taine sau alegorii, Timpul 2010

esenţa celui de - Al Treilea
Clopot şi s'a desăvârşit în Taine
sau Alegorii.

Licorna aude prin vu-
ietul timpului/ glasul nimicului/
prin zvonul eonului/ bocetul
omului. Toate acestea se vor
întâmpla când profeţia lui
Blaga se va împlini şi omul va
deveni un eon dogmatic cu puterea
de a accepta dogma divinului
într'un spaţiu şi timp al unui
cugetător la care libera gândire să
treacă barierele, porul fântânii în
ambele sensuri, aşa precum Harap
Alb reuşeşte abia când îşi
desăvârşeşte iniţierea. După cum
spunea Christian Bernard2, dacă
umanitatea continuă să se îndrepte
spre materialism, profeţiile cele mai
întunecate ne vor copleşi şi nu vom
avea scăpare. Timpul divizării în
orice formă a trecut. Acum e timpul
unităţii tuturor oamenilor: creştini,
evrei, musulmani, budişti, hinduşi,
animişti, agnostici, din toate păturile
sociale şi toate mişcările politice
cunoscute, bărbaţi şi femei deopo-
trivă. Toleranţa e prima noastră
virtute. Asta nu înseamnă că ne face
înţelepţi, dar sigur iubitori de
înţelepciune. E utopia rosicruciană
în sensul platonic al cuvântului
pentru o zi care urmează să vină.
Prietenii adevărului sunt cei care îl
caută şi nu cei care se laudă că l-au
găsit.3 Poate că ea nu va veni aşa

2 Christian Bernard, Positio Fraternitatis, 2001
3 Condorcet – iniţiatul are rareori nevoia de a
face un mister din cunoştinţele
transcendente: cel mai bun mijloc de a le
prăbuşi în obscuritate este să le răspândeşti

cum o dorim, dar dacă fiecare dintre
noi îşi doreşte, crede şi face câte
ceva în acest sens, lumea ar putea
deveni mai bună.

În virtutea legii de analogie
inversă, cu cât problemele funda-
mentale ale metafizicii sunt învălu-
ite de focul bengal al mitologiei4, în
forme uneori triviale şi familiale, cu
atât se stabileşte o distanţă mai mare
între polul esenţial şi polul substan-
ţial al manifestării, din cauza abisu-
lui dintre ei, dar plin de adevăr,
învăluind o amplă sinteză a univer-
sului5. La timpul când adevărul,
lumina Cuvântului era accesibil
oricui, muntele era locul pentru
iniţiere, când însă el s'a restrâns la o
elită, caverna, peştera a devenit
centrul spiritual din interiorul
piramidei. Creangă spunea despre
peşteră că e un rai nu altceva, René
Guénon că peştera iniţiatică lumi-
nată din interior ca la Platon e în
opoziţie cu întunericul absolut care
domneşte afară, lumea profană fiind
asimilată cu tenebrele din afară.
Labirintul este cel care păzeşte intra-
rea în munte, în peşteră. Peştera
poate fi un sarcofag, nu numaidecât

în marele public (Robert Charroux, Cartea
lumilor uitate, Elit, 2001)
4 Paracelsus, Ars Alchimica, Herald 2005
5 Vasile Lovinescu, Creangă şi creanga de aur,
Cartea românească,1989

D
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o arcă, sau spaţiu închis care însă
pluteşte în zborul căutării adevăru-
lui, luminii, cuvântului de început.
Casa de sticlă în care Tristan o duce
pe Isolda era în mitologia druidică
corabia morţii dincolo de nori, până
la cercul ceresc al lui Gwynfyd, în
centrul suprem al lumii, in Excelsis.

În meditaţie trebuie să
distingem între sine şi eu, între atma
şi jivatma, fundamental diferite în
toate tradiţiile6. Un ales pe pământ,
hierofant şi învăţător, profet şi
păzitor al pragului – cum spune
Rudolf Steiner, călător la Porţile
percepţiei cum spune Aldous Huxley
influenţat de profeticul William
Blake7 soseşte mereu, poate acelaşi,
într'o cetate a templului etern8.
Explicarea existenţei spiritului
uman este minunat redată în
Geneză, el fiind realizat din praf şi
pământ, dar şi din respiraţia spiri-
tului universal, devenind astfel un
suflet vizibil.9 Moise în ascensiunea
sa către ceruri a văzut sufletele celor
mari şi pioşi, a celor care au trăit pe
pământ şi pe lumea cealaltă, născuţi
şi nenăscuţi, în comoara ascunsă a
lui Dumnezeu, în sferele lumii
nepătrunse, în secretele reţete alchi-
mice ale timpului său.10 Dar rolul
nostru este să trecem dincolo în
VITRIOLUM – Visitando Inferiora
Terrae, Rectificando, Invenies Occul-
tum Lapidem Vera Medicina11, adică
în căutarea sufletului omenesc cu
tăcere şi meditaţie. Aşa este şi
iniţiatul în mistere, în cabinetul de
reflecţie, unde începe alchimia sa
spirituală, la poarta templului – sulf,
sare şi mercur, întuneric, zori şi
flăcări. Amen12

6 Ibn 'Arabi, Cartea Înţelepciunii, 2005
7 Jacques Bergier, Stăpânii oculţi ai timpului,
PRO, 2006
8 Tommaso Campanella, Cetatea Soarelui
9 Spencer H. Lewis, Mansions of the Soul, 1996
10 Olympiodore, La chimie de Moise
11 Vizitând adâncul pământului, rectificând,
descoperi piatra ocultă, adevărata medicină.
12 Amen, Amin, Amon a fost asociat lui Aum
sunet dominant pentru chakre şi traductibil
prin Om, având aceaşi pulsiune arhetipală şi
ar simboliza în dorinţa finală a rugăciunii,
suflul creator chemat pentru a îndeplini
rugăciunea. Este identică cu: Așa să fie !

Ne-am referit în celelalte
culegeri ale prelegerilor noastre la
realitate, adică  ceea ce este, ceea ce
ne înconjoară, ceea  ce poate fi
văzut, pipăit, apropiat de organele
noastre de simţ. Realitatea ar putea
fi asemuită cu portretele făcute de
pictori. Unele sunt destul de asemă-
nătoare, cum sunt cele făcute în
Renaştere, în altele te încântă felul
cum pictorul a redat persoana, cum
este portretul doctorului Gachet al
lui van Gogh, iar uneori trebuie să
faci un oarecare efort ca să recunoşti
originalul, ca în portretele făcute de
Braque sau de Picasso. Dacă
realitatea ar fi originalul, modelul,
ce fel de realitate sunt copiile prin
care refacem realitatea în mintea
noastră? Şi acceptăm realitatea nu-
mai dacă ea corespunde adevărului
ivit în prezenţa noastră. Deci
realitatea este ceea ce este sau ceea
ce impresionează persoana noastră
prin siimţurile noastre, prin arcul
reflex primordial al relaţiei noastre
cu lumea? Dacă ar fi să ne rezumăm
la Kant lucrul în sine nu poate fi
cunoscut şi atunci indestructibila
legătură dintre realitate şi adevăr
defineşte imaginaţia şi visul drept
entităţi filosofice false?13 Dacă aces-
tea sunt activităţi ale creierului
nostru, imaginaţia este ca şi când
am vedea ceea ce gândim, gândurile
devenind aevea. Sunt convins că
imaginaţia este una din cele mai
frumoase activităţi umane, cea de
care beneficiază ştiinţa şi arta.14

Minunile antichităţii, piramidele,
sfinxul, templele, catedralele, pictu-
ra, muzica, dansul, nimic din toate
acestea n'ar fi fost nimic fără
imaginaţie. Şi, culmea, chiar imagi-
naţia bolnavă sau trăirea în exces
într'o lume imaginară sunt reale,
bolile minţii fiind o realitate. Iar
realitatea reflectă adevărul strămu-
tat în imaginar prin cel de-al doilea
arc reflex al minţii noastre.

13 Liviu Pendefunda, Taine şi Alegorii, Timpul
2010
14 Geo Săvulescu, Realitatea şi imaginaţia,
Contact international, 2011, vol 20,  1 (83)

Să intrăm puţin în textul şi
litera Evangheliei lui Ioan: La început
era Cuvântul... // În el se afla viaţa/ iar
viaţa era lumina oamenilor15 Dacă ar fi
să ne imaginăm corpul nostru for-
mat din miliarde de celule asociate
în structuri bine specializate pentru
a asigura viaţa l’am putea auzi
interpretând aceeaşi simfonie:
Întregul trup vibrează... Şi muzica nu
reflectă doar vibraţia datorată energiei
nucleilor atomici, a electronilor ci şi a
impulsurilor nervoase, a circulaţiei
sângeluia transformărilor chimice din
procesele vitale. Aceasata este simfonia
vieţii, o ţesătură inimaginabilă de unde
care însoţeşte fiecare moment al vieţii.
Şi această simfonie din noi se
răspândeşte radiind undele misterioase
în spaţiul înconjurător. 16 Iar dacă
energia creativă  a universului este
reprezentată de Cuvânt (λογοζ) aşa
cum l’a elaborat Creatorul, atunci
nu ne mai putem imagina lumea
decât ca un cântec izvorât din
mintea divină, o muzică a sferelor.
Iar dacă sunetul este vibraţie, acest
sunet primordial este o expresie a
unei armonii atât de puternice încât
a putut transforma gândul în
creaţie. Conştienţa imaginaţiei este
opusă visului care este subconştient.
Dar oare visul nu este, aşa cum am
mai afirmat,17 parte din conştienţa
cosmică receptată de om ? Atunci
când visăm cu ochii deschişi
suntem, de fapt, mai aproape de
ceea ce numim imaginaţie. Decartes
ne povesteşte că nucleul întregii sale
filosofii i-a venit, i s-a arătat, în vis.
Euler se trezea dimineaţa cu
probleme rezolvate, nuit porte conseil
spun francezii. Nu este deloc uşor să
separăm realitatea de imaginaţie şi
vis. In orice caz, visul şi realitatea
sunt folosite, în vorbirea curentă, în
opoziţie. Ceea ce este vis nu poate fi
realitate şi invers. Imaginaţia, tot în
folosirea curentă, este undeva
intermediar între vis şi realitate.

15 Noul Testament, (I: 1.1, 1.4), Editions du
dialogue, Paris 1992
16 Donald Hutch Andrews, Simphony of Life,
Unity Books 1966
17 Liviu Pendefunda, Al Treilea Clopot, Timpul
2009
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Visul, sau visarea, par uneori
realitate. Heidegger a vrut să
extragă din cuvânt toată încărcătura
lui de gândire. A realizat studii
minunate folodindu-se de elină ca
de o limbă originară. Platon, în
Kratylos, ne atrage atenţia că în
vechea limbă sunt multe cuvinte al
căror înţeles grecii nu’l mai ştiau (cu
400 de ani înainte de Kiritos). Este
deci greu să te sprijini pe cuvinte şi
să extragi vechea înţelepciune din
ele cu toate că ele sunt singurul
nostru sprijin într-o comunicare
căreia’i dorim să nu fie univocă.
Cum spunea Platon (subliniat şi de
Constantin Noica), limba însăşi
este...zeul Pan în persoană, pe jumătate
raţiune pe jumătate sălbaticiune.
Revenind la ceea ce Andrew
defineşte ca fiind muzica din noi se
pare că suntem cel mai perfect
instrument al universului, emanând
din Logos, primul sunet cosmic şi’l
redescoperim pentru a ne armoniza
cu universul. E ca şi cum am acorda
corzile viorii, ale pianului pentru ca
toate să participe la perpetuarea
muzicii sferelor în noi. "Slabi de
înger", adică săraci în iluminarea
Duhului Sfânt, avem noi înşine
nevoie să vibrăm în armonie cu
muzica din clopotele suprapuse ale
lumii. Realitatea este o sinteză a
minţii nostre, a creierului nostru, o
sinteză individuală care ne permite
să înţelegem lumea înconjurătoare.18

Este raportarea la un bagaj de
cunoştinţe, sau de structuri-scheme
de cunoştinţe, cu care venim în
acestă lume, cu care putem cunoaşte
lumea ce ne înconjoară, care este
cheia înţelegerii a ce însemnă,
pentru noi, pentru fiecare din noi
lumea exterioară, existentul, ceea ce
ne influenţează simţurile din cea
mai fragedă copilărie. Noi, încetul
cu încetul, folosind ceea ce numim
experienţa, ne recreăm în mintea
noastă această realitate. Este vorba
de un filon al gândirii care pleacă de
la Platon si se continuă cu Descartes,
Leibnitz şi Kant. Nu este cum
susţine Locke că la naştere creierul

18 Immanuel Kant, Critica raţiunii pure

nostru este tabula rasa şi că toate
cunoştinţele noastre se capătă prin
experienţă, prin învăţare. Am mai
afirmat că neurofiziologia ne de-
monstrează că avem arii specializate
în cortex, cum este cea optică,
preponderent localizată în regiunea
occipitală sau cum sunt ariile lim-
bajului din câmpurile lui Wernike şi
ale lui Broca. Experienţele neurofi-
ziologice contemporane, la care
Blaga nu avea cum să aibă acces, îi
confirmă supoziţia că prin structura
sa mentală omului i s-a
oferit universalul (pe
care Blaga îl numea
transcendent, Marele
Anonim) ră-mânând o
fiinţă singulară, în care
Duhul Sfânt aduce
muzica sa primordială
odată cu prima răsu-
flare. Acest sunet al
creaţiei, muzica dinafara
noastră ne învaţă să ne
reglăm corzile pentru ca
trupul şi conştienţa
fiinţelor noastre să intre
în armonie cu Marele
Arhitect al Universului,
să pornească în desco-
perirea cuvântului
pierdut.

Descoperim
harul, talentul de a
deveni muzicieni,
pictori, scriitori, mistici
căutând acea muzică
interioară. Energie şi
timp, devoţiune şi scop,
iată elemente de căutare
a Luminii. De aceea sunt
mulţi cei care simt că o
pot găsi în interiorul lor şi nu
ascunsă ci doar în aşteptarea
capacităţii noastre de a o descoperi.
Limita dintre conştient şi
inconştient, faptul că percepţiile
obiectelor, fie ele fiinţe, plante sau
pietre diferă între oameni şi că
localizarea cerebrală a aceluiaşi
concept, cuvânt, noţiune, este
diferită, că imaginile şi cuvintele ce
le însoţesc au diferite localizări, iar
la un poliglot cuvântele reprezen-
tând acelaşi lucru au o altă loca-

lizare pentru fiecare limbă folosită,
limita dispare şi se armonizează în
această diversitate funcţională pe
care ne-o oferă creierul cu principiul
logic al identităţii, cu Dumnezeu.
Elleny Pendefunda scrie într’un
poem: Orice nume i-ai da /Tot va
mirosi aşa.19 ceea ce nu nu înseamnă
că nu putem avea o opinie diferită,
poate chiar opusă când admirăm
trandafirul din faţa noastră. Diferen-
ţele sunt mici şi nu influenţeză
imaginea noastră ca un tot, dar sunt

diferenţe. Ele ne dau personalitatea
şi crează diversitatea în credinţă şi
converg în adevăr. Sintetizând
prelegerile noastre anterioare, prin
arcurile reflexe, percepţiile sunt o
analiză a tuturor simţurilor în care
sunt asociate informaţiile receptate
din exterior cu cele depozitate in
memorie, înţelegând şi modelând
inconştientul în reţeaua subconşti-
entă a legăturii arcului reflex noetic.
Realitatea începe să se îmbine cu

19 Elleny Pendefunda, Trandafirul

Liviu Pendefunda
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imaginarul, cu visul şi experienţele
vieţii, recreând astfel lumea. Viaţa
spirituală stimulată prin învăţăturile
Tradiţiei, cel mai bine păstrare în
rosicrucianism, poate conduce pe
calea mistică, treaptă cu treaptă, la
realizarea expresiei muzicale ce o
resimţim adeseori în noi şi pe care
trebuie să o studiem, obţinând astfel
legătura divină.

Legatura necesar transcen-
dentă apare foarte clar în toate for-
mele religioase care ne înconjoară.
Ilie în carul lui de foc împrăştie
fulgere şi tunete. Creştinii l-au
transformat în sfânt recuperând,
astfel, un idol vechi de care nici azi
poporul nu poate scăpa şi pe care'l
sărbătorim pe 20 iulie. Ilie întru-
pează frica omului primitiv, dar şi a
celui de mai târziu, de focul venit
din cer şi de care nu se putea apăra.
Este un concept general, al tunetului
şi al fulgerului! Donner sau Tonner
din Valhala, Jupiter sau Jovis din
Olimp, erau aceleaşi întrupări ale
aceluiaşi general. Ileana Cosânziana
şi Făt Frumos sunt prototipul,
generalul, chiar universalul, feminin
şi cel masculin în splendoarea lor
tinerească. Afrodita este şi ea
reprezentanta frumuseţii feminine,
aşa cum a fost şi Nefertari căreia
Ramses al II-lea i-a ridicat un
templu al dragostei şi al frumuseţii
la Abu Simbel. Apolo, întruparea
frumosului şi tânărului masculin.
Diana, zeiţa animalelor pădurii şi a
vânătorii, Osiris, regele şi zeul
fertilităţii, a revarsării  Nilului care
făcea, în fiecare an, să renască
Egiptul Toţi aceşti zei, ce poartă cu
ei un general sau un universal, ca şi
mulţi alţii, au fost şi uneori mai sunt
o nevoie a omului trecător pe acest
pământ de a da viaţă universalului,
generalului, pe care'l simţea în el.
Acest general, acest universal, care
nu ştiu cum s-a cuibărit în om sub
forma categoriilor şi care l-a făcut,
încă din cele mai vechi timpuri, cum
spune Blaga “atunci când a devenit
om”, să simtă nevoia transcenden-
tului. Aceasta îl face pe om, chiar
atunci când nu înţelege ceva, sau
mai ales atunci când nu înţelege

ceva pe care-l simte prezent, să fie
mai liniştit, mai împăcat cu el însuşi,
dacă se simte legat cu ceea ce a
numit Dumnezeu, legat de trans-
cendent. Sunetele şi imaginile se
complac în interdependenţa sinelui:
Frumuseţea este cea care conduce
de la haos la cosmos şi prin
contemplaţie arta regală determină
înţelegerea noastră. Muzica are
posibilitatea de a ne influenţa direct.
Ea vorbeşte emoţiilor, afectivităţii,
sublimului ajuns la extaz. Armonie
şi ritm, balans şi melodie – sunt
elementele atinse de inspiraţie pro-
duc ideile muzicale ce însămânţează
legile cunoaşterii umane. Ea însăşi
devine o taină, un mister de care
avem nevoie şi în care ne scăldăm ca
într’un botez infinit. Nevoia de
transcendent este umană şi este o
realitate. Experienţa noastră spiri-
tuală şi muzicală împlineşte această
necesitate. Funcţia seriilor armonice
în care notele vibrează simpatetic şi
în proporţii matematice pe un
portativ a cărei cheie este funda-
mentală este un factor esenţial pen-
tru percepţia universului. Pentru că
atma (sufletul) e satya (realitatea),
adică în afara simţurilor noastre
pământene (deva), la limita dintre
imaginaţie şi realitate, între ceea ce
este în noi şi în divin. Existenţa
noastră muzicală şi spirituală se
reflectă în cadrul ritualurilor vieţii
pe care le-am prezentat adeseori pe
larg în prelegerile mele. Acordurile
elaborate în game minore sau
majore folosind intervale armonice
ne conectează la muzica sferelor
printr’o manifestare fizică. Conecta-
rea cu tonurile vastelor scări
cosmice cuprinde, de la vibraţii
profunde terestre până la cele înalte
ale universului, sunetul audibil
pentru noi, undele gândurilor şi
conştienţa meditativă. Multe dintre
ele nu doar se aud, chiar se văd. Nu
este o imagine văzută direct ci una
văzută indirect, aşa cum vedem în
vise, un fel de imagine a memoriei,
o imagine interioară, nu una a
exteriorităţii, deci reflectă conştienţa
cosmică. Numai că imaginaţia este o
facultate a creerului nostru care este

cel mai aproape de inteligenţă, de
creativitate. Îţi imaginezi ceea ce nu
este şi reuşeşti să-l faci să fie. Îţi
imaginezi o minune şi mâine ea va
fi. Sunt tot vibraţii, parte din muzica
sferelor, parte din Cuvânt, parte din
Lumină. Creierul vibrează, muşchii
şi oasele vibrează, inima şi toate
organele cântă şi interiorul nostru
conectat cu balansul armoniei şi
ritmului descoperă simfonia vieţii.
Să fie aceasta sunetul Creaţiei ?

Credinţa ne ajută să nu ne
predăm în mâna celor ce vor să ne
siluiască trupurile, mintea, şi
spiritul. Nevoia de transcendent
începe cu mirarea în faţa misterelor
ce ne înconjoară şi care continuă şi
după ce am dat la o parte vălurile ce
acoperă unele dintre ele. Aceasta
este moştenirea lăsată de Dumne-
zeu, şi ea este frumoasă, este înălţă-
toare, este lupta noastră de zi cu zi,
creativitatea noastră, este ceva ce se
poate realiza şi chiar o realizăm prin
toate ştiinţele si prin manifestările
artistice. Diferitele zone ale corpului
participă ca o orchestră simfonică,
iar tărâmul gândirii deschide porţile
simţurilor şi acestea curg pe văile
nervilor şi vaselor de sânge precum
expresia unor şiruri melodice
răsucite în înaltul spiritului.

Sunt tributar arcurilor re-
flexe şi le-am dedicat o uriaşă parte
din timpul meu pentru a le înţelege
şi descrie. Armonia trăieşte mai
mult decât orice în noi, vibraţia
acestor focuri determinând melodic
şi ritmic viaţa. Influenţa muzicii
ritmice asupra sistemului nervos se
reflectă la nivel molecular şi atomic
în fiecare celulă a trupului. Absenţa
ei se poate numi moarte. Mişcarea
în realitatea adevărului, a imagina-
ţiei sau visului prezintă nu numai
Cuvântul ci şi calea de a’l găsi pe cel
pierdut, este cheia trăirii noastre pe
acest pământ. Ce este deasupra aşa
şi jos, studiul legilor cosmice şi
naturale relevă acest catalizator al
focului întru obţinerea pietrei
înţelepciunii.





Primavara 2011 | Contact international 211

Radu CÂRNECI

Sufletul–Pasăre
poetului Jacques Chessex

(replică – în admiraţie! – la poemul său
„Povestea păsăruicii“)

1
…Nu de mult, în zori
legănându-mă-n sunete argintii dinspre Bach
visând – pentru-a câta oară! – plecarea dincolo
pe nesimţite, o mică vedenie înaripată
intră în somnul meu străveziu:
„Trebuie să mai aştepţi (îmi spuse)
sufletul tău încă mai are temeri
să mai rămâi, deci, mai are nevoie de tine lumina…“
Si cum veni aşa plecă
iar dimineaţa se ivi şi ziuă întreagă
m-au stăpânit uluirile…

2
Da, iarăşi în ceaţa zorilor
şi visam la Trecere şi ne-trecere
când, trimisă parcă de Bach
păsăruica sosi – nălucă-n penaj auriu –
pătrunse în somnul meu zicându-mi:
„Nu te chinui, trebuie să mai rămâi
sufletul tău încă-i dator împrejurului…“

 Jacques Chessex – mare poet de limbă franceză din Elveţia (tradus în peste cincisprezece limbi) căruia i-am aşezat în româneşte celebra carte „Elegiile lui
Yorick“, Ed. ORION, 1995.
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„Pasăre-veste (i-am spus) cum să îngenunchez
eşti prea înger, ce mulţumire să-ţi dau?…“
Dar ea se topise deja neantului
poposind poate pe umărul lui Dumnezeu…

3
Acum chiar că o aşteptam.
Era o ceaţă de facere în somnul meu de zori
ca într-o binecuvântare şi ea sosi
înflorind într-o ciripire de tânăr oboi:
„Trebuie să înveţi aşteptarea spre a poposi
la limanul de veşnicie. Străduie-ţi sinele!“
„Pasărea mea (i-am zis) dar nu cunosc
drumul şi multe patimi se luptă cu mine…“
Ci ea, zburând, îmi şopti:
„Calea sunt eu, n-ai înţeles?!…“
Si se topi într-acolo…

4
O gândeam cu toate clipele
şi cu binecuvântată tristeţe. Zori şi zile
treceau curăţindu-mi adâncul
purificându-mă cu sublimul Bach, dar
înaripata minune nu mai venea.
Atunci exersam trecerea retrăindu-mi iubirile
peste care plutea chipul lui Dumnezeu asemănător
cu al sublimului Bach purtând pe umăr
dulcea pasăre!
Ce străluciri închipuiam dincolo de dincolo!…

5
„Bucură-te! (glăsui păsăruica), insistă
în tăria nemuririi!…“ Somnul, ca un fum dulce
mă părăsi, iar din penetu-i gingaş
ochii-i îmi surâdeau: „Bucură-te pentru tine
bucură-te pentru toţi (zise), după Bach, pe umărul tău
mă voi aşeza…“ Am vrut s-o alint
să-i sărut căpşorul de lumină, dar ea
se topi uşor zburând către dincolo
aşezându-se, poate, pe umărul Creatorului.
Singure, pe buzele-mi aspre, cuvintele
şi harul meu se trezi a jertfire…
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6
Da, iarăşi, în zori, memoria îmi repeta
promiţătoarele vorbe ale păsării-duh
(trăia într-adevăr, sau fantezia mea i-a dat
chip muzical dinspre Bach?!) da, intrase
în cugetul meu cu clipa eternă:
ce palate de aur zideam, ce pajişti cu hore de arbori
şi cum îndemnam nebuloasele spre strunga de lapte!
Dansau acolo necunoscute culori
iar peste haosul fără sfârşit, Sufletul-Pasăre
călătorind
călătorind…

7
„Bucură-te!“ îmi zise, şi mi se aşeză pe umăr;
(era aşa ca o părere de aur ciripindu-mi cu Bach)
Bucură-te! Dincolo e Veşnicia cu porţile acum deschise:
Bucură-te! Sărută, ce n-ai sărutat, bea vinul de stea
topeşte-ţi timpul (ce invenţie!), eşti aşteptat
da, eşti aşteptat dincolo de dincolo
dar nu te grăbi – e vremea în tine – prea multă după-aceea
spre-a nu mai fi aici, purifică-te de tine
fii gând, fii doar gând!…“ Sunete aurii şi albastre dinspre Bach
mă-nvăluiau fără-de-margini!… Eram, dincolo de dincolo
intrasem în clipa eternă!… Intrasem?!…

– Bucureşti, 13 iunie, 2004 –

Elleny Pendefunda
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Gheorghe Andrei NEAGU

De la stânga la
dreapta

şi începuse ziua sub imperiul plictisului.
Ceaţa de pe drum îl obosise. Poleiul îi
solicitase privirile peste măsură. Degeaba se
freca acum la ochi, încercând să-şi
limpezească privirile. Nici nu se aşeză bine
la birou că telefonul începu să ţârâie.

- Maxoda la telefon!
- Vai dragă, ce sobru eşti!
- Eram aproape sigur! Trebuia să fii tu! Zi-i!
- Dacă era vreo fufă, rămâneai măcar sobru, dacă

nu deveneai dulce…
- Hai, măi Ramona, zi-i odată! Arde!
- Arde dragă, arde! Că e vorba de mamiţica ta! Cică

are treabă în zonă şi trece şi pe la noi!
- Ce treabă?
- Strânge fonduri pentru organizaţia aia, de salvat

câinii!
- O caută moartea pe-acasă şi ea umblă teleleu

tocmai prin cea mai zgârcită parte din ţară!
- Teleleu, neteleleu, dar diseară cinăm împreună!
- Şi cu ce vine? Că doar n-o să mă duc cu maşina

după ea!
- Nici vorbă Maxi dragă! Se descurcă ea. Ce avem,

doi kilometri până-n oraş?
- Ramona fetiţa tatii, să ştii că nici taxi-urile nu

circulă pe poleiul acesta!
- Poate până de seară se va topi şi se va ridica şi

ceaţa!
- Nu cred şi uite că uitam să-ţi spun, dar merg cu

băieţii la o bere!
- Vezi cum eşti? Dacă nu-ţi dădeam eu telefon, nu-

mi spuneai nimic!
- Şi de aia nu mai poţi tu? Special nu ţi-am spus, să

nu-ţi aduci vreun fuf!
- Vrei să fii mârlan!
- Nu iubito, vreau să fiu exact ca tine, când în loc de

bineţe, mi-ai tras-o cu fufele!
- Hai, gata, că te întinzi la caşcaval! La revedere!
Felul lor de a se tachina îi unise cândva. Le făcuse

chiar plăcere, apoi deveni o povară. Maxoda aşeză
telefonul în furcă cu aceleaşi mişcări lente, obosite, ca de

om fără chef. Planşeta de lucru luminată de neoanele de
deasupra  capului i se păru de-a dreptul ostilă. Întinse
calcul pe ea, îl prinse în pioneze, îşi desfăcu trusa de
Rotring şi începu să traseze linii şi curbe asezonate cu
cifre, numai de el cunoscute. Nici nu simţi când veni
pauza de prânz. Îşi scoase sandvişul şi începu să muşte
din el, neglijent cu atenţia îndreptată spre planşetă. Se
săturase. Îşi dorise atât de mult să devină arhitect încât
nu părăsise Institutul de Cercetări în Construcţii Civile
nici măcar atunci când i se restructurase postul.
Acceptase cu lejeritate un post de desenator tehnic ce se
vacantase prin pensionarea bătrânului cartograf
Venturică. Pierduse şi aproape jumătate din leafă. Noroc
că îşi luase cu banii de la nuntă şi cu ce mai
împrumutase de la părinţi un Renault 10 de toată
frumuseţea. Numai că atât Renault înlocuit  cu Dacia cât
şi arhitectul Maxoda trecut la planşetă nu însemnau
altceva decât trecerea timpului peste orizont lipsit de
perspective. Se mirase că ceilalţi arhitecţi îl mai invitau
la câte o berică atunci când predau un proiect sau
sărbătoreau ziua onomastică a unuia dintre ei. Cel mai
mult îl durea că la achitarea notei de plată el era trecut
cu vederea. Dar şi mai mult îl durea când unul dintre
colegii de facultate, ajuns director îl pusese pe lista
restructuraţilor. Fuma mult, ţinând între dinţi cartonul
ţigării, de parcă ar fi muşcat din soarta vitregă cu ură.
Chiştoacele lui puteau fi lesne identificate pentru că erau
singurele filtre mursecate de te mirai cum de nu fuseseră
de-a dreptul devorate. Mustaţa i se îngălbenise, ochii îi
erau mai tot timpul iritaţi iar vocea era atât de joasă încât
numai el ştie cum scăpase de insistenţele dirijorului de
cor de a-l avea printre başii de care avea atâta nevoie.

- Salut Severine! Bă, n-ai uitat că după program
mergem la groapă!

Î
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- Nu, nu! voi fii negreşit, îl asigură Severin Maxoda
pe arhitectul al cărui nume trebuia să-l ude din belşug
cu şampanie la sfârşitul programului, asta după ce mai
întâi aveau să golească câteva sticle cu bere.

„Iar o să beau pişat de iapă? Îşi zise Severin cu
amărăciune la gândul că trebuia să se urce la volan la
întoarcerea spre casa din afara oraşului, unde-şi avea
domiciliul şi unde va avea plăcerea să-şi întâlnească
consoarta – Ramona – şi pe mama mult iubită. La acest
gând faţa îi fu străbătută de un surâs autopersiflator. Nu
despre iubire maternă dar nici despre indiferenţă nu
putea fi bănuit. Avea un fel de respect liber-consimţit
prin care el arhitectul, fiul învăţătoarei Hortensia
Maxoda rămasă văduvă cam de timpuriu, fusese rând
pe rând şi cap de familie dar şi copilul ei. Pe undeva
Severin îşi reproşa la gândul că mama nu se recăsătorise.
Numai atunci când îi dăduse un urmaş în grijă i se
atenuase reproşul, pentru că toată maternitatea din
sufletul ei se revărsă asupra lui Ciprian. Chiar şi astăzi
când Ciprian era un student răscopt pe băncile facultăţii,
Hortensia nu prididea să-i alimenteze buzunarele mereu
flămânde crezând că fiul nu ştie ce face fiul. Şi uite aşa,
din fiu în fiu, căci asta devenise şi Ciprian,  Hortensia se
trezi angrenată în tot felul de activităţi caritabile, ce
culminaseră cu asociaţia de protejare a animalelor, cu
preponderenţă maidaneze. Şi cum pe meleagurile cam
secătuiseră muşterii donatori, evadase cu peregrinările
în oraşul lui Severin şi al Ramonei. Telefonul dat era de
fapt o măsură de precauţie ca să-i găsească acasă, în
vilişoara lor de la marginea oraşului de unde aveau
obiceiul să evadeze adeseori, de parcă ar fi fost la prima
tinereţe. Ceaţa îi estompase, îi temperase entuziasmul
pornirilor filantropice dar n-o făcuseră clientă la
renunţare. Avea îndârjirea de care de multe ori se
folosise pentru a răzbate în viaţă. Două, trei eşecuri n-ar
fi făcut-o să renunţe la ideea de a strânge fonduri pentru
apărarea maidanezilor. Numai că pe meleaguri străine
mai avea un handicap, acela de a nu stârni interesul
donatorilor pentru maidanezii din altă parte a ţării în
vreme ce maidanezii din preajmă erau lăsaţi la voia
întâmplării. De aceea Hortensia îşi schimbă discursul
promiţând donatorilor un adăpost pentru maidanezii
din localitatea lor. Poate aşa avea să-i înduplece mai
uşor.

- Severine, am plecat, îi strigă un coleg peste umăr,
îndreptându-se spre ieşire.

- Vin şi eu, spuse Maxoda cu un glas blazat.
Dacă ar fi fost să fie sincer, dacă l-ar fi întrebat

cineva cât de mult îşi doreşte, dar mai ales cum se simte
el la aceste agape, ar fi răspuns cu sinceritate „ca dracul.
Tot mai umilit. Tot mai plictisit. Fleoncănim, fleorţăim
mereu despre aceleaşi lucruri. O să ajungem să regretăm
comunismul”. Şi cum mai avea puţin până la
pensionare, Severin se lăsă dus de val. îşi strânse calcul
de pe planşetă, îl băgă în tub, iar tubul în fişetul mecanic
pe care-l încuie cu grijă. Obicei din vremea

comunismului, când funcţionarii de la biroul de
documente secrete verificau pe nepusă masă siguranţa
nemaipomenitelor documente, apoi cu un gest reflex îşi
luă pălăria şi trenciul şi se îndreptă spre Renault-ul vechi
ce-l aştepta în parcarea institutului. Ceaţa nu coborâse în
el. era parcă mai groasă, mai pâcloasă, iar pe jos asfaltul
devenise şi mai sticlos. Băgă cheia în contact şi după
câteva încercări motorul vechi de câteva decenii porni
strănutând gaze cu benzină nearsă pe ţeava
eşapamentului. Fumăraie ca la Trabant. Asta devenise
maşina franţuzească adusă ca prototip de Ceauşescu în
România. Încă de pe vremea aceea se spunea că francezii
lui De  Gaule au dat un model depăşit tehnic. Porni cu
fereală de parcă ar fi mers în vârful picioarelor spre
groapă. Asta era bomba la care bătrânii arhitecţi se
obişnuiseră să vină încă de pe vremea când erau stagiari,
tineri şi naivi. Parcă cu roţile pe trotuar încercând să nu
stea în calea nimănui, mai ales că era aproape sigur că
dacă ar fi venit cei de la dezăpeziri în zonă i-ar fi zdrelit
cu siguranţă şi la mişto antichitatea auto. Coborî pe
treptele de la intrare în fostul beci evreiesc, devenit încă
de pe vremea comuniştilor drept cramă şi desfătare a
papilei gustative cu licori bahice alese. Grătarul sfârâia
undeva într-un loc ascuns iar fumul era aspirat cu miros
cu tot de ventilatoare puternice de nici nu te prindeai
unde anume se află.

- A, bine ai venit excelenţă!îl întâmpinară cu o
veselie prefăcută colegii.

- Salut tot poporul băutor, zise Severin Maxoda
aruncându-şi pe un scaun pălăria şi trenciul.

- Pune-l mă la cuier, îl îndemnă unul dintre convivi!
- Tot aia-i! se încăpăţână el aşezându-se pe acelaşi

scaun unde aterizase trenciul. Pălăria îi căzu pe jos.
Când îşi umplu gura cu berea dezalcolizată, pe chip îi
apăru o grimasă sesizată deja şi de convivi.

- Bă deşi are gust de pişat de iapă, e şi mai scumpă
decât berea noastră!

- Ia şi tu una ca a noastră! Ce noi nu conducem?
- Da mă, dar voi nu conduceţi în afara oraşului,

unde nu e iluminat public…
- Vacs albina, crema puca! Mare lucru doi

kilometri!
- Nu ştiu! Treaba voastră, dacă-mi sare vreo

orătanie în faţă din liziera ce-mi străjuieşte drumul către
casă, automat că va trebui să suflu în fiolă, pe când voi
mergeţi pe străzi luminate, cu participanţi la trafic
civilizaţi…

- Ţine-mă Doamne, sunt mai civilizate animalele
din pădurea ta decât animalele din urbea noastră!

- Gata, nu mai insistaţi! Eu beau fără alcool şi am să
vă rog să  mă lăsaţi să şi plătesc, le tăie macaroana cu
ţâfnă Maxoda.

- Beau direct din sticlă ca pe vremea studenţiei.
Atunci se temeau să nu iau vreun sifilis de la pahare
nespălate, acum se temeau de SIDA. Alte vremuri, alte
pericole.
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- Au venit fripturile! zise ospătarul, purtând pe
vârful degetelor un platou de lemn pe care sfârâiau pe
plitele încinse  tot felul de bunătăţi. Pentru că asta era
ultima modă în groapa, să ţi se aducă friptura pe plite
încinse. Dacă mai vroiai să-ţi fie pătrunsă bine friptura o
mai lăsai să sfârâie încă o vreme desfătându-ţi nările cu
mirosul dacă nu o făceai bucăţi pe fundul de sub plita
încinsă şi o aveai în sânge. Tăcerea se înstăpâni o vreme
peste capetele lor, înfulecau cu grăbire, împrumutându-
şi unul altuia din porţile existente pe platouri,
confirmând parcă zicala ce-i în curtea vecinului e mai
bun. După câteva minute, înfulecătorii îşi aduseră
aminte pentru ce veniseră în groapă. Mai precis, unul

dintre ei se ridică în picioare tuşind semnificativ, adică
dând de înţeles că are de spus ceva. Şi avea. Câteva urări
pentru cel sărbătorit veniră apoi în cascadă către cel
sărbătorit şi atmosfera se încinse tot mai mult. Atent,
ospătarul puse câteva sfetnice cu lumânări aprinse, pe
masa alungită special sau după cum ceruseră anterior
domnii arhitecţi. Din separeul în care îşi sărbătoreau
colegul cu frenezie, răzbăteau din când în când râsete
generale, uneori în hohote stridente, alteori într-o
vermuială sonoră difuză. Ceilalţi muşterii ai localului
priveau cu îngăduinţă spre zona mai zgomotoasă, apoi
se lăsau pradă muzicii, ce se auzea din  difuzoarele pitite
prin  cine ştie ce locuri. Afară înserarea şi ceaţa se
înfrăţiseră de-a binelea. Becul şi firma localului abia de
se mai puteau citi că există. Nici circulaţia stradală nu
mai era atât de prezentă. Arareori câte un trecător trecea
orbecăind pe lângă zidurile caselor. Printre ei şi o
femeie. Era Hortensia Maxoda, necăjită şi acrită de

insuccesele pe care le înregistrase în demersurile ei
umanitare. Aproape că îi venea să se întrebe, ce căutase
prin acele locuri, unde fusese de altfel avertizată că nu se
dădea lumea în brânci cu sponsorizările. Paşii o purtau
dincolo de firma de la groapă. Trecuse pe lângă maşina
lui Severin, fără s-o vadă. Era ca o bufniţă orbită. Din
restaurant ieşi alene într-un târziu  şi Severin. Râgâi
mulţumit, satisfăcut şi cu senzaţia că mai avea colegi
lângă sufletul lui. Una peste alta se simţise bine. Trase de
portiera maşinii neglijent şi după câteva chei, rânji cu
satisfacţie la auzul motorului, care numai pocnea ci
torcea de parcă ar fi fost recent scos de pe linia de
fabricaţie. Când trase de volan să pornească de pe

trotuar spre casă, realiză brusc că în faţa lui ceaţa
devenise de fapt o cortină. Puse ştergătoarele în
mişcare pentru a avea senzaţia că poate vedea ceva
mai mult. Şi nu era o senzaţie. Ceaţa se aşezase pe
parbriz într-un strat gros, mocirlos, în care
ştergătoarele făcuse o spărtură. Porni cu trupul
încordat şi cu ochii mijiţi de efort.

În vremea asta,Hortensia ajunsese deja la
marginea oraşului. Drumul avea să-i fie şi mai
cuprins de întuneric. Îl cunoştea. Mai fusese pe aici
de mai multe ori, dar niciodată nu i se păruse atât
de întunecat. Sentimentul de regret că nu luase un
taxi se înstăpânea din ce în ce mai mult în cugetul
ei. Las că nici nu se împiedicase de vreo unul cât
colindase oraşul în lung şi lat. Aşa că o porni
voiniceşte spre inima lizierei de unde ştia că nu
putea să i se întâmple ceva neobişnuit. Pe asemenea
vreme nici animalele nu ieşeau la iveală. „Ce bine ar
fi dacă s-ar ivi vreo maşină”? se lăsă ea pradă unui
gând încurajator pentru ce începuse să simtă în
suflet faţă de pustietatea ce-o înconjura. De parcă i-
ar fi ghicit cineva gândurile, de undeva din dreapta
din spatele ei se auzi un zgomot de motor, apoi se
zăriră farurile unei maşini. „Dacă fac din mână
mergând pe stânga, pe întunericul acesta n-o să mă

zărească, zise ea, hotărându-se să treacă pe partea
dreaptă şi să-i facă din mână automobilistului rătăcit.
Făcu un pas, apoi încă unul şi încă unul până trecu
dincolo de mijlocul şoselei gata să ajungă pe dreapta şi
să facă din mână. Nu mai apucă. O izbitură îi frânse
picioarele. Trupul zbură în aer şi se aşeză pe parbriz cu
brutalitatea impactului. Şoferul frână târziu, deşi nu
avusese decât jumătate din viteza legală, impactul fusese
extrem de puternic. Buimac, Severin se izbi cu umărul
stâng în portieră, reuşind să iasă afară din maşină.
Corpul lovit era pe partea dreaptă a şoselei. Zvâcnea,
horcăia, sângele începuse a inunda asfaltul. Severin îşi
cuprinse capul în mâini. Era o femeie. De unde apăruse?
Cum de nu o văzuse? N-ar fi putut să spună! După cum
n-ar fi putut spune cine era. Se aplecă cu mari reţineri de
chipul trupului doborât. Îi venise aşa deodată să ia capul
femeii şi să-l sprijine cu braţele sale ca să nu moară. Ca
să nu moară.

Petre Hartopeanu



Primavara 2011 | Contact international 217

Ucigaşul de vise

in cauza arşiţei,
traversele fume-
gau. Călătorii se
întrebau: când vor
izbucni flăcările.
Un rest de ţigară

aprins, ardea printre ele, în
atmosfera supraîncălzită. Din
difuzoare izbucni moleşită o voce,
anunţând sosirea trenului.

Mulţimea se îndrepta cu
încetineală, formând şiruri uleioase,
negrăbite să se urce-n tren.

Iar în valul mişcător, cu o valiză
neagră uriaşă, se strecura privind
neliniştită, o bătrânică. De parcă nu
i-ar fi păsat de căldura înăbuşitoare.
Purta peste părul albit, o băsmăluţă
colorată. Valiza îi îngreuna mişcările
mai mult decât vipia moleşitoare.
Din când în când o mai lăsa jos şi o
târa pe roţile ataşate de fundul
geamantanului.

Urcată în tren se aşeză în
compartimentul gol, răsuflând
uşurată. Nu-i plăcea singurătatea,
am dedus după felul cum mă privi.

- Mergeţi departe? mă întrebă
deschis fără ocolişuri, dornică de
sporovăială.

- La Constanţa, i-am răspuns sec,
fără a-i încuraja pofta de vorbă.

- Înseamnă că schimbaţi la Buzău,
preciză ea, ca o cunoscătoare,
aşteptând de la mine confirmarea.
N-am zis nimic. Îmi era prea cald.
Fusesem nevoit să plec, iar o
călătorie pe asemenea căldură îmi
era destul de neplăcută şi mai ales
greu de suportat. De parcă i-ar fi fost
milă de starea mea sufletească,
bătrâna mă lăsă în pace.

Iar când uşa compartimentului se
deschise lăsând să intre un alt
bărbat, se bucură. Drumul lung era
mai uşor dacă avea cu cine sporovăi.

- Mergeţi departe? îl întrebă ea pe
bărbat.

- Doar la Focşani. De aceea am
ales personalul. E o distanţă scurtă.

- Eu merg întotdeauna cu
personalul. E mai puţină lume şi mai
puţin grăbită. Fumaţi?

- Da, dar de ce mă întrebaţi?
- Fumaţi, dacă vă face plăcere!

Îmi place mirosul de tutun. Al meu
nu s-a lăsat, din cauza mea. Trage
din pipă numai ca să-mi facă mie
plăcere.

- Bună ziua, se auzi din cadrul
uşii deschise vocea unei tinere fe-
mei, întrerupându-le conversaţia.

- Bună ziua dragă, bună ziua, îi
răspunse băbuţa înveselită la gândul
de-a avea încă un însoţitor. Mai
mult, o femeie avea mult mai multe
de spus altei femei, decât un bărbat.

- Şi cum îţi spuneam, poţi să
fumezi fără grijă, îşi continuă
bătrâna gândul.

Bărbatul îşi scoase un pachet de
Snagov.

- Fumaţi? zise el către bătrână.
- M-a ferit Dumnezeu, se apără ea

cu amândouă mâinile, în faţa
pachetului întins.

- Dar dumneavoastră? îşi
continuă el invitaţia.

- Mulţumesc, nu, îi răspunse sec
femeia nou venită, deschizându-şi
ostentativ o revistă în care îşi
cufundă privirile.

Bărbatul îşi aprinse ţigara, tră-
gând cu sete câteva fumuri ce
umplură compartimentul.

- Ei, aşa mai zic şi eu că merg cu
un bărbat! Am mai multă siguranţă.
N-am încredere în cei care n-au nici
un viciu. Nu sunt sinceri.

Bărbatul îi zâmbi. Părea plină de
înţelepciunea unei vieţi trăită fără
nici un fel de oprelişti.

- Mergeţi la copii, la Bucureşti?
întrebă el mai mult ca să-i facă
plăcere, decât din curiozitate.

- Da de unde! Merg la băi. Al
meu mă trimite în fiecare an la
Herculane.

Dac-ar fi fost mai tânăr aş fi
bănuit că mă trimite ca să rămână cu
una, dar aşa, mă trimite ca să mai
scape de gura mea. Ei, maică, nu-i
prea vorbăreţ. Copii n-am avut că
nu i-am putut face, dar am crescut o
mulţime de copii din cartier. Dacă
mergi şi întrebi de Mama Maria , mă
ştie întreg cartierul. Ce zic eu un
cartier, o jumătate din oraş. Am
legănat doctori, ingineri, şi scuzaţi-
mă, derbedei, cu aceiaşi dragoste.
Părinţii la serviciu şi Mama Maria cu
ei. Aveam şi câte trei, patru deodată.
Al meu se bucura că-l lăsam în pace.
Tare-aş fi vrut să am şi eu.
Câteodată plângeam ca o proastă de
nenorocul meu, dar acum nu mai
plâng. Uite, acum, când am plecat,
toţi s-au adunat să-mi aducă ceva.
Ciocolăţi, bani, tot felul de fleacuri
femeieşti, rochii şi mărgele de-alea
scumpe, care mai de care. Aşa fac în
fiecare an. De-abia pot să le car. Dar
n-am spus nimic. Georgel ar fi pus
mâna pe volan şi m-ar fi dus până
acolo. Dar eu ştiu că n-are cum. Cu
raţia de benzină de-abia poate să mă
ducă la spital când mi-e rău.

- Dar soţul cu ce se ocupă? o
întrerupse bărbatul a cărui ţigară se
stinse la jumătate din cauza
tutunului cioturos, ce se încăpăţâna
să nu ardă.

- Uite vezi, de aia al meu fumează
pipă. Ia ţigările, le sfărâmă şi le arde
liniştit. Şi-aşa nu mai găseşti tutun
de pipă. Al meu a fost profesor,
profesor la liceul de construcţii,
completă bătrâna.

Bărbatul n-o mai întrebă nimic.
Îşi scoase o altă ţigară, pe care o
frecă între degete pentru a-i înmuia
eventualele cioturi.

D
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Tânăra continua să-şi răsfoiască
revista, neluând seama la
conversaţia lor. Căldura din
compartiment devenise de-a dreptul
înăbuşitoare. Mama Maria  deschise
fereastra, după ce-şi desbrobodise
capul, lăsându-şi părul albit în
bătaia vântului şi a zăngănitului
roţilor de tren.

- Tăcă-tăcă, tăcă-tăcă, uite aşa se
duc şi zilele noastre. Ca mâine veţi fi
ca mine.

- Cum ca dumneata? zise
bărbatul ipocrit.

- Aşa ca mine, bătrână ca mine.
- Oho, aş vrea să fiu ca matale.

Câţi ani ai?
- Încă puţin şi fac şaptezeci, zise

ea cu nedisimulată mândrie.
- Păi cum, dumneavoastră mai

adăugaţi?! Toate femeile se strădu-
iesc să mai scadă, iar dumneavoastră
...

- Dragul meu, prefer să se zică de
mine, uite o bătrânică frumoasă,
decât uite-o şi pe asta cum o face pe
tinerica! Nu mi-a plăcut niciodată să
fiu ridicolă. Mă simt mai bine când
arăt ca o bătrână ce s-a ţinut bine,
decât ca altceva ...

Ascultam sporovăiala ei şi mă
bucuram că nu mă implicasem în
tainele vieţii, pe care cu atâta
nonşalanţă ne-o relata. Bărbatul
continua să fumeze ascultând sau
prefăcându-se că ascultă cu
bunăvoinţă spovedania simpaticei
bătrâne. Nu mai aveam mult până la
Focşani. Bărbatul cobora înaintea
mea şi presimţeam că voi deveni eu
ţinta spovedaniilor pe care Mama
Maria  îl asaltase pe el. Întradevăr,
după ce trecurăm de Mărăşeşti,
bărbatul se ridică, îşi luă valiza
diplomat, apoi luându-şi şi rămas
bun, coborî. Mă aşteptam ca să-mi
adreseze un cuvânt. Dar spre
norocul meu mă lăsă în pace.
Bătrâna nici nu privea spre mine, cu
toate că eu o priveam destul de
direct. Probabil că avea să
converseze cu tânăra care-i era mai
apropiată pentru astfel de lucruri.
Aşteptam, fără nici un rezultat.
Tânăra continua să fie tăcută.
Frunzărea cu aceeaşi atenţie paginile

revistei. Strădania ei mi s-a părut
curioasă la început, apoi am început
să mă obişnuiesc.

Eu nici măcar asta nu făceam şi
tot nu scosesem un cuvânt. Nu mai
aveam mult. Trebuia să cobor la
Buzău. Umbrele înserării au început
a se prelinge în compartiment. N-
aveam încotro, nu era tren direct
spre litoral, iar singura posibilitate
de a ajunge acolo, era cu schimbare
la Buzău. Aşa că, după ce am trecut
de halta Bobocu m-am ridicat, mi-
am luat sacoşa de voiaj din plasa de
bagaje, am spus bună seara şi-am
ieşit din compartiment. Nu mi-a
răspuns nimeni. Intrigat, le-am
privit prin geamul uşii pe care abia o
închisesem. Cele două femei nu se
sinchisiră. De parcă nu m-ar fi
văzut. Curios, am mai deschis odată
uşa compartimentului. Nici o
reacţie. Am mai spus odată bună
seara  ba chiar şi la revedere  şi,
nimic! Am plecat uluit. Aşa ceva nu
mi se întâmplase. M-am repezit la
toaletă. M-am privit în oglindă.
Eram eu, cel dintotdeauna. Trenul
începu să încetinească. Intra în gară.
Pe coridorul vagonului, se auzi un
strigăt.

- Daţi-mi, daţi-mi voie, îi este rău!
Dar nimeni nu se mişcă, Mama
Maria  vroia să dea ajutor, dar nu
putea trece de călători. Precis că este
foarte bolnav  scoase cineva un
strigăt de spaimă. În jur, spaţiul se
eliberă. Toţi se fereau privind cu
teamă. Nimeni nu se grăbea să-l
ajute. Bătrâna se apropie, de corpul
căzut pe coridor.

- Dragul mamei, zise ea
ridicându-i cu o mână capul ce se
lovise de linoleum. Îl privi cu atenţie
în albul ochilor bănuind despre ce-ar
fi vorba. Chiar dacă trupul nu-i era
scuturat de frisoanele specifice, la
câte văzuse ea şi din câte aflase de la
viaţă, îşi dădu seama că era
epileptic. Nimeni nu-i putea face
nimic. Nici un doctor în preajmă. În
vremea asta tânăra din
compartiment, rămasă singură, îşi
scoase cu precauţie capul pe
culoarul aglomerat.  O zări pe
bătrână printre picioarele călătorilor,

aplecată deasupra tânărului căzut.
Înşfăcă valiza neagră cu o energie pe
care nu i-ai fi putut-o bănui. Apoi se
îndreptă cu iuţeală spre celălalt
capăt al coridorului.

- Oameni buni, daţi-mi o mână de
ajutor, se auzi glasul bătrânei.
Călătorii rămaşi, se priviră stânjeniţi.

- Trebuie să-l cobor aici. Din câte
înţeleg, aici trebuia să coboare.
Ajutaţi-mă vă rog, insistă ea cu
îndărătnicie.

Câţiva călători, apucară de trupul
celui căzut. Bătrâna ridicând sacoşa
acestuia, coborî la rându-i pe
peronul plin de lume. Îl întinseră pe
una din băncile de pe peron. Bătrâna
îşi apropie urechea de pieptul lui,
ascultându-i bătăile inimii. Le auzi
distinct, regulat. Nu-i nici o
primejdie  îşi spuse ea, dând să plece
spre trenul din care coborâse. Dar
trenul pornise, fără ca ea să-şi fi
putut da seama. Privi în urma
trenului ce se îndepărta până când,
abia de mai zări luminile aprinse din
spatele garniturii. Acum ce mă fac?
Bagajele mele!  îi fulgeră prin suflet
grozăvia în care intrase fără voie.
Iaca poznă  îşi mai zise ea, lipindu-şi
cu tristeţe palmele una de alta în
poalele fustei uşoare de vară.
Tânărul gemu. Bătrâna îl privi cu
compătimire. Eh tinere dac-ai şti ...
Tânărul gemu din nou, în vreme ce
Mama Maria  se repezi la ciuşmeaua
de pe peron să-i aducă în baticul de
pe cap, răcoarea strânsă cu grijă de
fibrele ţesăturii. Compresa trebuie
să-i facă bine , gândi ea. Căldura
asta-i de vină  zise oftând. Merse
încă o dată la ciuşmea, muie din nou
broboada şi se întoarse vânturând-o
c-o mişcare de rotaţie în aerul încins,
răcorind-o cât mai mult. Apoi
aşteptă. Aşteptă să-şi revină ...

Călătorii treceau pe lângă ei, îi
priveau şi clătinau din cap. Deodată
bolnavul îşi mişcă o mână gemând.
Mama Maria  se aplecă deasupra lui,
gata să-i surprindă orice cuvânt.

- Constanţa ... Maria ... Constanţa
... rosti cu greutate, în inconştienţa
lui, tânărul.

Înduioşată, bătrâna îl mângâie pe
frunte. Săracul, cine ştie ce Marie l-o
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fi aşteptând la Constanţa. Nu-i
nimic! O să mă urc cu el în trenul de
Constanţa. O să-i explic controloru-
lui, o să-i explice şi el când îşi va
reveni, căci trebuie să-şi revină, dar
cel puţin fac o treabă bună. Bagajele`
Mă va răsplăti cel de sus. Noroc să
banii-s la mine, în buzunarul fustei.
La Herculane mă pot duce şi după
aceea. Doar nu-s cu bilet. Gazdele n-
au decât să mă aştepte , gândi ea
luând hotărârea de a se ruga de
cineva s-o ajute să se urce în trenul
de Constanţa.

Găsi doi călători binevoitori.
Ajunşi într-un compartiment liber,
bătrâna îl întinse pe o banchetă apoi
se aşeză şi, ostenită de drum, aţipi.
Noaptea se instalase de-a binelea, iar
în lumina slabă de pe coridor, o
tânără cu un geamantan negru
imens, îşi căuta loc într-un
compartiment mai liber, în vreme ce
trenul se apropia de Făurei. Sătulă
de căutare, zărind bărbatul întins pe
banchetă, tânăra se gândi că n-ar
greşi dacă l-ar ruga să se scoale, să-i
facă şi ei loc. Trenul încetinea. Intra
în gară.

Tânăra trase de mânerul uşii. Pe
bancheta de vizavi zări deodată pe
bătrâna pe care credea c-o lăsase în
trenul din care tocmai coborâse, la
Buzău. Moţăia sau se prefăcea că
doarme, pentru că la zgomotul uşii
începu să se mişte. Trenul oprise.
Fără a mai deschide uşa compar-
timentului, tânăra se năpusti spre
uşa de la coborâre. Nu avea de gând
să coboare de partea luminată a
gării, căci putea fi văzută. Coborî pe
partea cealaltă a trenului, profitând
de întuneric. Dintr-un salt fu jos, cu
ochii aţintiţi în urmă, să vadă dacă
bătrâna o recunoscuse. Trebuia să
treacă mai repede de şinele de cale
ferată şi să se piardă în noapte.
Apucă valiza cu ochii măriţi de
spaimă păşind pe şinele căii ferate
alăturate, dar ...

Un marfar trecu tocmai atunci în
plină viteză şi tânăra dispăru sub
roţi. Nimeni nu auzi strigătul de
groază al tinerei dispărută în noapte
pentru totdeauna ...

*
* *

Când şi cât am aţipit nu ştiu. M-
am trezit după un timp la zgomotul
produs de închiderea uşii comparti-
mentului. Intrase păşind timid o
tânără zveltă şi graţioasă.

Întreaga-i făptură degaja un ceva,
un fel de a fi ce-ţi impunea o atitu-
dine mai mult decât binevoitoare.

- Bună seara, murmură ea
închizând uşa compartimentului.

- Bună seara, i-am răspuns eu,
cuprins brusc de o sfială
inexplicabilă.

S-a îndreptat spre locul de la
geam, în diagonală cu locul meu, de
parcă şi-ar fi cerut scuze că nimerise
în acelaşi compartiment cu mine.

- Permiteţi, a mai şoptit trecând
prin faţa mea.

- Desigur, domnişoară. Îmi face
chiar plăcere. Ştiţi, suport mai greu
singurătatea, m-am pomenit
minţind cu o seninătate şi un firesc
pe care nu mi l-aş fi putut bănui mai
înainte. Ea se aşeză ca-ntr-o plutire
ciudată. Îşi strânse genunchii,
acoperindu-i cu fusta lungă şi
mătăsoasă. O priveam tăcut purtând
în ochi dorinţa de a vorbi, de a
comunica.

- Mergeţi departe? am îndrăznit
eu într-un târziu.

- La Constanţa, spuse ea firesc.
- Şi eu tot acolo, am rostit cu o

bucurie nedisimulată. Sper să nu vă
deranjeze prea mult compania mea.
Obişnuiesc să vorbesc mult, am
continuat să mint, dând glas pornirii
mele sufleteşti şi nu felului meu de a
fi.

- Nu mă deranjează deloc. Abia
trece timpul mai repede.

Atât mi-a fost de-ajuns. Am
început să-i spun vrute şi nevrute,
de parcă ne-am fi cunoscut de când
lumea. Iar această senzaţie punea
stăpânire din ce în ce mai mult pe
fiinţa mea. Cu cât conversam mai
mult, cu atât aveam senzaţia că o
mai întâlnisem undeva. De la o
vreme îmi simţeam făptura chinuin-
du-se sub povara acestui simţământ.
O uşoară stânjeneală punea stăpâ-

nire pe rostirea fluentă a gândurilor
mele.  Curând nu m-am mai putut
stăpâni şi am întrebat:

- Cum vă numiţi domnişoară?
- Maria. Dar de ce întrebaţi?
M-am gândit să-i ascund

frământările mele, dar m-am trezit
rostind:

- Trăiesc cu impresia că v-am mai
întâlnit undeva.

Ea roşi puternic. Un tremur uşor
al buzelor îi trădă emoţia.

- Şi eu cred asta, murmură ea
privindu-mă de-a dreptul în ochi,
reducându-mă la tăcere. Trenul se
oprise undeva, într-o gară. Iar atunci
când tăcerea noastră devenise
apăsătoare, odată cu pornirea
trenului, am realizat că Maria cea
din faţa mea, semăna cu Mama
Maria . Am privit-o cu spaimă
aproape, dar n-am fost observat. Nu,
nu mai eram în stare să mai înţeleg
nimic. Bătrânica era Maria? Era
peste putinţă! Era peste puterile
mele de înţelegere! Am părăsit
nedumerit compartimentul. Voiam
să înţeleg, să mă liniştesc şi să judec.
Pe coridor nu era nimeni. Priveam
din când în când, spre locul unde
era Maria. Mi-am aprins o ţigară.

O priveam şi nu mai ştiam ce să
cred.

De parcă mi-ar fi înţeles gândul,
Maria se ridică şi veni lângă mine.
Am aşteptat-o cu nerăbdare. Voiam
să-i spun ... Voiam să-i vorbesc ... Şi
n-am putut rosti nici un cuvânt. Am
întins mâna şi i-am atins umărul. I-
am simţit trupul înfiorându-se. Nu
s-a retras. Privea tăcută prin
întunericul nopţii spre luminile din
depărtare. Când mi-am retras mâna,
am simţit că trenul îşi încetinise
mersul. De parcă cineva ar fi tras
semnalul de alarmă. Frecarea roţilor
se prelungi ca un strigăt. Îmi
imaginam ce scântei erau sub roţi.
Din şocul frânării, Maria căzuse în
braţele mele. Eu însumi era să mă
prăbuşesc.

Din vagoane se auziră strigăte de
spaimă.

Toată lumea ieşi pe coridor. În
vagonul nostru nu erau călători. Am
deschis geamul. Ne oprisem undeva
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unde nu se zărea nici o urmă de
viaţă. În lungul garniturii, aidoma
nouă, călătorii îşi scoseseră curioşi
capul prin geamurile deschise. Apoi
s-a stins lumina. Toate vagoanele
fură cuprinse de întuneric. Se zăreau
doar flăcările brichetelor sau a
chibriturilor aprinzându-se în inte-
riorul vagoanelor. Mi-am aprins o
altă ţigară. Maria îşi reluă poziţia
din faţa geamului. Am privit-o. Mi
s-a părut că plânge. N-am îndrăznit
s-o întreb. De-a lungul coridorului
călătorii începuseră a presupune.
Păreri diferite. Afară acelaşi întune-
ric. Iar garnitura zăcea în aceeaşi
nemişcare.

- Eu cobor să văd ce s-a
întâmplat. Pur şi simplu nu suport
să nu ştiu ce-i cu mine, am rostit
îndreptându-mă spre unul din
capetele coridorului.

- Vin cu tine, spuse ea cu voce
şoptită.

Mâinile noastre s-au întâlnit în
întuneric. Nu trebuia să ne rătăcim,
sau ne simţeam bine aşa. Era greu
de spus. Am ajuns la uşă, am apăsat
pe maneta de deschidere şi am văzut
că era blocată.

- Ce-i de făcut? murmură ea.
Nu i-am răspuns. Am strâns-o

mai tare de mână şi ne-am întors
ajungând aproximativ în locul pe
care-l părăsisem. Între  timp călătorii
se liniştiseră. Intraseră iar în
compartimente,  continuându-şi pre-
supunerile. Am aprins din nou bri-
cheta. Ne-am regăsit compartimen-
tul, dar îmi dispăruse cheful de-a mă
mai întoarce înăuntru. Fără a-i da
drumul mâinii, am tras-o după
mine. De fapt n-a trebuit să fac acest
lucru. Ea mă înţelese şi dorea să mă
urmeze. Am simţit acest lucru. Ne-
am îndreptat spre celălalt capăt al
vagonului. Era chiar capătul
trenului. Am ajuns la uşă, am apăsat
clanţa şi ... din nou blocată.
Începusem să-mi ies pierd calmul.

- Mai încerc şi aici, am zis
îndreptându-mă spre uşa prin care
de obicei se trecea dintr-un vagon în
altul şi care la capăt de tren se
închidea cu un lanţ şi un lacăt.
Bâjbâind pe întuneric n-am găsit

lanţul. Nu-mi venea să cred. Am
aprins bricheta şi am constatat
acelaşi lucru. Am tras de mânerele
uşii culisante. S-a deschis de parcă
toate lucrurile normale trebuiau să
fie anormale. Aerul nopţii ne
întâmpină liniştit. Acelaşi întuneric
şi nemişcare.

- Riscăm?! am întrebat-o.
Mi-a răspuns cu o strângere de

mână.
Am sărit în pietrişul ascuţit

dintre traverse. I-am simţit duritatea
în tălpi. Mi-am dat seama că
înălţimea era mare. S-a aplecat şi s-a
lăsat luată în braţe. Avea trupul mai
încordat decât al meu. L-am simţit
când s-a lipit de mine tremurând
uşor. Pentru o clipă ameţisem. Ne-
am revenit din surpriză destul de
greu şi ne-am luat de mână ca la
început. Apoi am ieşit dintre şinele
de cale ferată cu gândul să ne
îndreptăm spre locomotivă. Din
când în când priveam la ferestrele
vagoanelor. Întunericul lor era
tulburat de licărirea vreunei ţigări.
Cineva întrebă:

- Pe unde aţi coborât?
- Pe la capătul trenului, i-am

răspuns laconic dându-mi seama că
şi ei aveau uşile blocate. Ne conti-
nuarăm drumul, ghicind denivelă-
rile terenului cu vârful picioarelor.
Curând am ajuns la locomotivă.

- Hei!, am strigat. Nici un
răspuns. Am mai strigat de câteva
ori fără nici un rezultat. Atunci am
luat o piatră găsită pe pipăite şi am
lovit în metalul locomotivei. Nici un
răspuns. La lumina nelipsitei mele
brichete, am dibuit treptele spre
mecanic. Am strigat din nou, lovind
cu palma în sticla geamului
fierbinte. Nici un răspuns. Ea mă
aştepta.

- Nu-i nimeni, i-am zis coborând.
Înţelesese fără să-i spun. Am

tăcut înspăimântat.
Nu-mi puteam explica nici asta,

pe lângă celelalte lucruri ce se
adunaseră în sufletul meu de-a
lungul zilei. Căldura ei mă liniştea.
Ne-am îndreptat spre capătul
trenului.

- Mergem, ne luam bagajele şi
plecăm. Părăsim trenul ăsta
blestemat. Trebuie să găsim un sat, o
casă. Nu s-a sfârşit lumea cu asta, i-
am zis cu hotărâre, în vreme ce ne
deplasam spre coada trenului. Când
ajunsesem la jumătate o voce din
noapte întrebă:

- Aţi aflat ceva?
Nu am răspuns. De parcă ar fi

vrut să ne pedepsească pentru asta,
trenul porni. Plecă la fel de brusc
după cum oprise. Luminile nu se
aprinseră decât după ce s-a
îndepărtat mult de noi. Ne-am privit
în tăcere, fără a regreta cu adevărat
pierderea locurilor şi a bagajelor.
Am pornit în urma lui fără să ne
spunem un cuvânt.

Ieşise luna. Se înseninase şi un
vânt răcoros cu miros de grâu copt,
năvălea peste trupurile noastre
înfierbântate. O sprijineam atent.
Traversele străluceau mat, în lumina
lunii, ajutându-ne să le dibuim mai
uşor. Mergeam fără grabă, de parcă
am fi vrut ca drumul să nu se mai
sfârşească. Deodată ea se împiedică.
Era să cadă. N-am lăsat-o. Am luat-o
de umeri şi am oprit-o. Apoi nu i-am
mai dat drumul. N-am mai putut.
Pur şi simplu n-am putut. Trupurile
dogoreau în nemişcarea ce ne
cuprinsese. Ne-am luat în braţe cu
disperarea unei minunate regăsiri.
De parcă ne-am fi căutat toată viaţa.
Doar nevoia de aer, ne-a făcut să ne
reamintim că existăm. Ne-am
desprins şi ne-am continuat drumul
atenţi la orice zgomot. Dar nimic.
Mergeam fără oprire sperând să
dăm peste ceva care să ne poată
lămuri. Am început să simţim
oboseala. Ceasurile de mers, într-o
linişte nefirească, treceau pe lângă
noi fără să le simţim curgerea. Şi nici
un semn de viaţă. Nici un tren care
să mai treacă, nici un lătrat de câine.
Alături de Maria, de tăcerea ei, mă
simţeam liniştit şi mai ales puternic.
Mi se părea că nu există primejdie
de care să mă tem. Continuam să
merg încredinţa t că nimic neplăcut
nu mi s-ar fi putut întâmpla. Timpul
trecea pe nesimţite. Deodată, de
undeva se auzi un murmur neclar,
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ca o rumoare minerală, ciudată.
Ceva luminos clipi la orizont
semănând cu fulgerele unei
îndepărtate furtuni. Ne-am oprit.
Mâna ei tremura în căuşul palmei
mele. I-am strâns-o în semn de
liniştire. De acolo, de unde zărisem
fulgerul, zarea începuse să se
lumineze uşor. Nu se zărea de fapt
nici o lumină în adevăratul sens al
cuvântului, ci doar un fel de tivire
ca, o ceaţă luminoasă în bezna
văzduhului spuzit de stele. Părea că
luna-şi primeşte lumina înapoi, din
oglinda unui lac îndepărtat,
cufundat într-o noapte veşnică.
Nedumeriţi, ne-am continuat
drumul. Trebuia să ajungem
neapărat, acolo. Era singura noastră
şansă de a da de viaţă şi de a ne
lămuri. Simţeam această nevoie de
liniştire a sufletului şi nu voiam s-o
înspăimânt şi pe Maria cu întrebările
ce mă chinuiau şi a căror răspunsuri
ar fi putut să mă facă să înţeleg ceea
ce văzusem, sau poate credeam că
văzusem. Poate ajungând în zarea
luminată crepuscular aveam să aflu,
aveam să mă liniştesc.

*
* *

Profesorul Brumaru se sculă cu o
durere neînţeleasă de ceafă.
Bătrâneţea  îşi spuse el, ridicându-
se, cu mişcări leneşe, din aşternutul
mototolit de somnul agitat, pe care-l
avusese peste noapte. Dormea
stăpânit de vise prosteşti, pe care
acuma, treaz fiind, nu le mai putea
povesti. O visase pe Maria
luptându-se în împrejurări ciudate,
cu tot felul de monştri. Pentru ce, în
ce împrejurări, nu-şi putea aminti.
Asta înseamnă că trebuie să se
întoarcă băbuţa mea , îşi zise
profesorul încercând o explicaţie.

Cu părul alb, la cei peste
şaptezeci de ani, se arăta stăpân pe
trupul lui. Munca îl menţinuse până
după ieşirea la pensie. Faptul că
Maria nu-i dăruise copii, era pentru
el o continuă neîmpăcare. Încercase
să-l consoleze printr-o grijă excesivă.
Secretul vieţii lor, care nu mai era de

mult un secret pentru o bună parte
din oraş era Maria. Ea veghease
fericirea lui şi-a tuturor celor care au
avut nevoie de ea. În cartier i se
spunea de la o vreme Mama Maria .
Ea care nu fusese niciodată mamă,
se bucura pentru cei cărora le fusese
ca o adevărată mamă.

Brumaru se îndreptă surâzând
spre baie. Era sub impresia
aducerilor aminte, când auzi
soneria. Apucă un prosop, se şterse
de spumă, îndreptându-se spre uşa
de la intrare. Niciodată nu ar fi
permis pe cineva într-o stare ce ar fi
trădat neglijenţa. Îşi trecu la
repezeală mâna prin păr, îşi trase
pantalonii peste pijama şi îşi acoperi

bluza cu un halat de casă din
mătase, pe care Maria i-l alesese
înainte de a pleca la Herculane.
Avea întotdeauna grijă să-i cumpere
câteva ceva, înainte de a părăsi,
pentru câteva zile chiar, liniştea
căminului lor.

În faţa uşii stătea un civil şi un

plutonier de miliţie.
- Aici locuieşte tovarăşa Maria

Brumaru? se adresă civilul cu
blândeţe în glas, profesorului.

- Da, dar nu e acasă, preciză
bătrânul profesor deschizând larg
uşa, poftind cu un gest al mâinii pe
cei doi, să-i păşească pragul casei.
Bărbaţii intrară cu sfială. Sufrageria
era mobilată cu gust. Profesorul îşi

Ion Petrovici
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făcuse  din ea, cabinet de lucru,
unde-şi mai pierdea orele printre
cărţile  bibliotecii ce-i împodobea
pereţii. Se aşezară tăcuţi. Profesorul
întrebător, musafirii stânjeniţi. Nu
ştiau cum să înceapă.

- Dacă nu vă supăraţi, ne puteţi
spune unde se află soţia
dumneavoastră, acum? întrebă
civilul.

- Desigur. Este plecată la băi, la
Herculane.

- De mult? se interesă el.
- De câteva zile. În fiecare an face

la fel. Abia aşteaptă să plece, dar
odată plecată nu stă mai mult de o
săptămână. Dorul de casă o aduce
înapoi, lămuri profesorul cu liniştea
firească a omului obişnuit cu tipicul
celui de lângă sine.

- Aţi putea recunoaşte vreun
lucru cu, care aplecat? îl întrebă
miliţianul cu o voce ce trăda nerăb-
dare şi profesionalism.

- Desigur, chiar eu am ajutat-o să-
şi înghesuie lucrurile, în valiza
neagră pe care abia am reuşit s-o
închid.

Plutonierul scoase din servieta de
piele pe care o ţinea pe genunchi, un
şirag de mărgele rupt, un batic
negru cu trandafiri presăraţi într-un
chenar albăstrui, sobru şi elegant.

Bătrânul apucă obiectele,
plecându-şi privirile. Înţelese că
ceva neplăcut se întâmplase şi că
prezenţa lor se datora acestui lucru.
Recunoscu mărgelele dăruite de
Silviu, inginerul crescut de ei, câteva
zile înainte de plecare. Baticul îl
cumpărase chiar el.

Rosti sfârşit:
- Sunt ale Mariei ...
Plutonierul aşteptă câteva clipe,

apoi spuse:
- Din păcate s-a întâmplat un

lucru nu tocmai plăcut.
- Bănuiesc, altfel nu veneaţi, zise

încet, profesorul.
- Soţia dumneavoastră a suferit

un accident. Se pare că a vrut să
schimbe trenul şi nu a fost atentă la
trecerea unui marfar. A fost lovită
din plin, zise civilul, oprindu-se la
geamătul bătrânului.

- Un singur lucru ne face să ne
gândim că nu este în regulă, zise
plutonierul. Unde aţi spus că a
plecat?

Profesorul nu le răspunse. Cu
ochii ficşi, privind imobil printre
firele de păr căzute pe frunte, nu
mai rosti nici un cuvânt.

- La Herculane? îngână ca un
ecou civilul aşteptând de la bătrân
confirmarea. După un timp acesta-şi
clătină capul afirmativ.

- Păi atunci ce căuta la Făurei? se
întrebă plutonierul nedumerit.
Bătrânul îşi ridică privirile. Ochii
prinseră a-i străluci. Apoi, de parcă
brusc i s-ar fi aprins în suflet o
speranţă, îi privi pe cei doi rostind:

- Poate nu e ea. Dacă astea le-aţi
găsit la Făurei, nu e ea. N-avea ce
căuta acolo. Din Bacău spre
Herculane, se trece numai prin
Bucureşti. Pe acolo trece de fiecare
dată. Schimbă numai trenul. Poate
nu e ea, ce ziceţi?

Cu o mină încurcată civilul
spuse:

- Şi totuşi actele de identitate,
buletinul vreau să zic, este al
dumneaei. Altfel nu ştiam cine este
şi nici unde stă.

- Da aveţi dreptate, conchise
bătrânul gârbovindu-se brusc.

- Din nefericire nu vă putem
chema la identificare. N-a mai rămas
mare lucru. Numai dacă sunteţi
destul de curajos.

- Desigur, murmură el ridicându-
se în picioare. Desigur, mai repetă
îndreptându-se spre baie.

Cei doi îl priviră neliniştiţi.
Auziră zgomotul apei curgând şi se
calmară. Intrase în baie pentru a se
răcori. Se temea de un infarct.
Fusese prevenit de medic de mai
multe ori. I se dăduseră chiar şi
calmante, pe care arareori le folosise.
Acum luă o doză dublă. Se privi în
oglindă şi se mustră. Dacă l-ar fi
văzut Maria nu l-ar fi lăsat aşa. Era
bărbat sau ce era .

Gândul la vorbele ei, îi făcu bine.
Ieşi ceva mai stăpân pe sine.

- Trebuie să fac cele cuvenite, zise
el cu voce gravă, semn că-şi revenise
pe deplin. Unde este?

- Tot ce a mai rămas, este la
morga oraşului. Vă însoţim, zise
civilul.

- Vă mulţumesc. Numai cât să-mi
pun ceva pe mine, spuse el, părăsind
sufrageria.

E tare bătrân  păru să spună
privirile plutonierului aşteptându-l.
Şedeau păstrând tăcerea, apăsaţi ei
înşişi de durerea purtată cu atâta
demnitate. Profesorul se întoarse
repede. Îşi pusese un sacou închis
peste cămaşa albă, la care nu mai
adăugase cravata, aşa cum obişnuia
întotdeauna. Ieşiră. Jos îi aştepta o
maşină. Drumul până la morgă îl
făcură în tăcere.

Profesorul îşi frământa mâinile.
Palmele i se umeziseră, iar
neastâmpărul lor se transmitea
întregului corp. Când automobilul
se opri, trupul îi era cuprins de
frisoane. Soarele îşi continua
revărsarea peste pământul încins.
Intrară fără a fi opriţi de portarul
spitalului. Ajunşi în subsolul
camerelor frigorifice, îl găsiră pe
autopsier închizând una din uşile
prin care tocmai introdusese un
cadavru.

- Bună ziua, spuse plutonierul.
- Bună, le răspunse plictisit

acesta. Iar aţi venit?
- Da doctore. Ştiţi în problema

identificării Mariei Brumaru. Cea de
la Făurei. Ţi-am adus-o ieri în sacul
acela ...

- Ah, da ... Deschise uşa unei alte
despărţituri. Scoase un sac din
pânză cauciucată.

- De fapt n-a rămas cine ştie ce.
Un picior de la genunchi în jos,
câteva degete şi fragmentele din
îmbrăcămintea ce a mai putut fi
recuperată, preciză el în vreme ce
dezlega gura sacului. Îi răsturnă
conţinutul pe masa acoperită cu
tablă zincată. Fragmente din ceea ce
fusese odată un trup, se împrăştiară
îngheţate, scoţând un zgomot sec, pe
tabla curată. Profesorul scoase un
geamăt.

- Pantoful, paaantoooful! Apoi nu
mai zise nimic. Rămase rigid cu
ochii ieşiţi din orbite, în vreme ce
plutonierul se uita la pantoful căzut
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laolaltă cu ce mai era în sac, pe masa
zincată. Nu înţelegea mare lucru. Îl
luă şi-l aşeză cu talpa întoarsă pe
laba piciorului rămasă ca prin
minune întreagă. Era mărimea
potrivită. Medicul, care văzuse
destule în viaţa lui, se repezise în
ajutorul profesorului Brumaru. Îl
aşezară pe scaun strângând
conţinutul în sac. Curând profesorul
îşi reveni. Ceru apă. Bău un pahar
întreg, răsuflă adânc, cu greutate,
după care aşteptă cu privirile mirate
o întrebare fără răspuns. După un
timp şopti:

- Pantoful ...
- Ce-i cu pantoful?! întrebă

civilul.
- Nu este al Mariei!
Îl priviră stupefiaţi.

*
* *

Ne-am continuat drumul în
întunericul nopţii continuând să ne
apropiem de luminile întrezărite.
Parcă stăteam pe loc. Zarea
luminată, rămânea tot atât de
îndepărtată ca şi până atunci. Mă
aşteptam să văd fulgere, dar nimic.
Mă aşteptam să apară nori, care să
acopere cerul spuzit de stele, dar
nimic. Totul părea cuprins de o
ciudată încremenire. Zarea luminată
era singurul semn, că undeva în
spaţiu era viaţă, sau cel puţin aşa
credeam.

- Am obosit, spuse Maria cu glas
şoptit, de parcă s-ar fi jenat să-şi
recunoască oboseala.

- Să ne aşezăm puţin, am
consimţit, aşezându-mă. Rostirea ei
mă făcu să realizez că eram eu
însumi obosit. Ne-am aşezat pe şina
lucioasă de cale ferată. Era fierbinte.
Nu ne îndoiam că era şi curată.
Trecerea atâtor roţi de tren o
lustruiseră de-al lungul timpului,
fără a-i da răgazul necesar oxidării.
Numai faptul că de atâta vreme nu
se arătase nici un tren, mi se părea
curios. Trebuia, de mult să se
ivească lumina zorilor. Mergeam de
patru ceasuri şi ar fi fost timpul să se
lumineze de ziuă. Dar acestea erau

temerile mele şi nu trebuia s-o sperii
pe Maria. Am cuprins-o pe după
umeri. Avea trupul fierbinte. Din
când în când percepeam un tremur
uşor trecându-i prin trup, însoţit de
un oftat abia desluşit.

- Cum te mai simţi? am întrebat-
o.

- Mai bine. Era mai greu dacă
eram singură, a spus ea cu glas
convingător.

Era mai bine dacă nu coboram
mi-am zis eu în gând, fără a rosti cu
voce tare acest lucru. Dar degeaba
mă mai lamentam acuma. Trebuia să
ne ridicăm şi să plecăm mai departe.

- Gata? am întrebat-o.
S-a ridicat fără să-mi răspundă.

Cred că era foarte obosită, dar se
temea să mi-o spună, de frică să n-o
părăsesc, sau din dorinţa de a-mi fi
alături în toată absurditatea aceasta.
Ne continuarăm drumul, călăuziţi
de strălucirea mată a traverselor şi a
luminii crepusculare ce tivea
depărtatul orizont nocturn. În câteva
ceasuri trebuia să ajungem. Numai
dacă ar rezista , îmi ziceam privind-
o cu îngrijorare. Îi lăsasem mâinile
libere, pentru ca să se poată mişca
mai uşor. O vedeam bine. Lumina
stelelor şi a lunii îi estompa
trăsăturile făcând-o şi mai frumoasă.
Am lăsat-o să meargă înaintea  mea
cu câţiva paşi. De parcă i-ar fi fost
teamă să nu se depărteze prea mult,
se opri. Am ajuns-o. Mă luă de braţ,
căutând sprijin. M-am bucurat. Ne-
am continuat drumul în tăcere.
După câtva timp am simţit că
ostenesc. Ea nu spunea nimic. Avea
o rezistenţă ieşită din comun. Am
îndrăznit să-i spun totuşi.

- Ne mai aşezăm puţin?
- Da, mi-a răspuns aşezându-se.

Şinele de cale ferată erau mai
fierbinţi. Părea că odată cu trecerea
timpului, fierul acumulase căldura
lunii şi a stelelor. Zorile se
încăpăţânau să apară, deşi trecuseră
atâtea ceasuri. Mi-am privit ceasul.
Mergea. Se făcuse aproape ora 8.
Deasupra noastră era acelaşi cer
înstelat şi aceeaşi lună. Mai mult,
mi-am dat seama că poziţia lor
rămăsese neschimbată. Începusem

să fiu cuprins de panică. Atâta
nefiresc, devenise apăsător şi
ameninţător.

- Pornim? zise ea cu glas liniştit
ridicându-se.

Oare dacă ar fi ştiut că mie
însumi a început să-mi fie teamă,
cum ar fi reacţionat?

Am pornit , cu îndârjire furioasă,
gata să înghiţim distanţa blestemată
până la lumina ce se încăpăţâna să
rămână depărtată.

*
* *

Profesorul Brumaru ieşi din
subsolul clădirii calm. Cei doi îl,
însoţiră până la intrarea în
policlinică fără nici un cuvânt. Se
urcară în maşina încinsă de soare, cu
mişcări de somnambuli. Nimănui
nu-i venea la îndemână să deschidă
o fereastră spre cele întâmplate.
Stânjeneala pusese stăpânire pe toţi,
deopotrivă. Maşina îşi continua
drumul prin aerul fierbinte,
mirosind a asfalt şi a oraş încins.
Trecură prin centrul oraşului
aproape pustiu la acea oră, spre
sediul miliţiei municipale. Tăcerea
continuă. Intrară în biroul
plutonierului. În cameră se aflau trei
birouri, din care unul era ocupat de
un sergent maior ce se chinuia cu o
maşină de scris.

- Te-a căutat şeful, îi spuse
sergentul, plutonierului de cum îl
văzu.

- Bine, o să mă duc imediat ce
termin. E urgent?

- Nu ştiu, zise acesta continuând
să-şi caute literele în tastatura
maşinii.

- Luaţi loc, se adresă civilul
bătrânului, luând el însuşi un scaun.
Profesorul se aşeză taciturn.

- Va trebui totuşi, să încheiem un
proces-verbal. Actele sunt în fond
ale soţiei dumneavoastră, iar legea
ne cere să întocmim o serie de
formalităţi, zise plutonierul pe ton
de scuză, continuând să scoată din
sertare tot felul de formulare. Apoi
începu să le completeze cu un scris
caligrafic. Profesorul fu invitat să le
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citească şi să le semneze. Semnă fără
a citi. Când toate actele fură
întocmite civilul se ridică în picioare,
pentru a-şi lua rămas bun.

- Dacă doriţi puteţi cere
incinerarea. E omeneşte să vreţi
acest lucru. V-am eliberat şi actele
necesare, zise el întinzându-i nişte
hârtii.

Profesorul se ridică, întinzând
mâna cu greutate după ele. Se
gârbovise, iar pe tenul livid se
ghiceau eforturile făcute pentru a fi
stăpân pe sine.

- Vă oferim maşina noastră, zise
civilul deschizându-i uşa.

- Vă mulţumesc, zise bătrânul,
lăsându-se condus până la maşină.
Ţinea în mână hârtiile şi tot nu-i
venea să creadă că i se întâmplase o
asemenea tragedie. În adâncul
sufletului, îndoiala se transforma
treptat în speranţă. Pantoful nu e al
ei  continua să se repete în adâncul
fiinţei lui. Nu e ea. Ea nu putea să-
mi facă aşa ceva  se trezi el
murmurând de parcă ar fi vrut s-o
scuze. Şoferul îi auzise murmurul
nedesluşit. Îşi întoarse privirile către
el:

- Aţi spus ceva?
- Nu, nu. Nimic! preciză cu

greutate, reintrând în muţenia de
mai înainte.

Curând ajunse în faţa blocului.
Coborî din maşină strângând mâna
şoferului. Paşii îl purtau aproape
fără voie spre apartamentul pustiu.
Părea că visează. Bine dar sunt un
ucigaş de vise. Refuz să visez îşi
spuse el îndreptându-şi spinarea.

*
* *

Mergeam de mai bine de zece
ore. Îngrijorarea mea devenise o
povară. Îmi simţeam capul plesnind
de gânduri care mai de care de
neînţeles. Cerul continua să fie
nemişcat. Stelele rămăseseră în
acelaşi loc, luna lumina cu aceeaşi
intensitate traversele căii ferate, iar
lumina din zare, la fel de
îndepărtată. Ne continuam drumul
în tăcere. Eu din ce în ce mai greu,

Maria la fel de hotărâtă ca la
început, cu o tenacitate suspectă. Mă
surprindeam adeseori,  privind-o
altfel decât o privisem până atunci.

Deodată, când aproape că nu mai
suportam să tac, am observat că
strălucirea şinelor de cale ferată în
bătaia lunii se estompa brusc. Mi-am
dat seama că şinele dispăruseră.

Ne-am oprit nedumeriţi. De pe
ultima traversă pipăiam cu privirile,
ba chiar şi cu tălpile pantofilor, fără
nici un folos. Se sfârşise. Nici urmă
de vreo cale ferată. Dar trenul?

- Şi trenul?, o auzii pe Maria
spunând.

Am privit-o uluit.
- Care tren?
- Cum care tren băiatule? îmi zise

ea cu glas schimbat.
Am tăcut şi n-am mai putut rosti

nici un cuvânt. Mâinile-mi căutau
un punct de sprijin în pietrişul
fierbinte. De parcă vroiam să mă
frigă, să mă trezească. Dimpotrivă,
m-am cufundat tot mai mult în
bezna nopţii. Am apucat să-i mai
rostesc o dată numele.

- Maria...
Imaginea chipului înconjurat de

stelele văzduhului, a fost ultima
legătură conştientă cu mine însumi.

*
* *

Bătrâna privea consternată. Nu
înţelegea nimic din toată
bolboroseala tânărului. Se vede că
m-am înşelat. Nu-i numai epilepsia.
Ar fi trebuit să-şi revină de atunci. Şi
mereu mi-a rostit numele. Sau, mă
rog, nu al meu, ci al celeilalte Marii.
Doamne cât e de bolnav. Dar oricum
nu-mi pare rău! Ce s-ar fi făcut fără
mine  îşi mai zise ea gata să mai
surprindă ceva din delirul celui ce
dădea semne că-şi va reveni din
lunga-i cădere.

Şi într-adevăr, nu multă vreme
după asta, tânărul deschise ochii de-
a binelea.

- Ei, te-ai trezit? îl întrebă cu
nedisimulată bucurie Mama Maria .

Tânărul se ridică anevoie în capul
oaselor, fără a-i răspunde. Privi

buimăcit în jurul lui. Îşi ridică
privirile spre plasa de bagaje. Se
linişti. Sacoşa era la locul ei. Îşi duse
mâna la fruntea umezită de atâtea
comprese, neînţelegând prea bine ce
i se întâmplase.

- Unde mă aflu? rosti el cu
privirile rătăcite spre geamul
acoperit de întunericul de afară.

- Tu băiete, te afli pe drumul cel
bun. Mai avem puţin şi coborâm la
Constanta. De mine-i mai rău, zise
bătrâna oftând. În loc să ajung la
Herculane, uite unde merg, mai
adăuga ea. Am privit-o îndelung. O
văzusem aievea prin tot ce trecusem.
Eu eram tânărul care o chinuise fără
voia lui şi numai eu eram vinovat de
cele întâmplate.

- Vă rog să mă scuzaţi, am
îngăimat ruşinat de buimăceala mea,
ce nu-şi mai avea nici o justificare
atâta vreme cât redevenisem eu
însumi.

Ea îmi zâmbi înţelegătoare.
Surâsul ei blajin mă făcu să răsuflu
uşurat. Nu mă condamna. Am privit
din nou spre plasa de bagaje.

- Dar valiza? m-am trezit
întrebând-o.

- Eh, o să merg la Bucureşti.
Probabil că acuma o fi la biroul de
bagaje pierdute. Am păţit aşa ceva c-
o umbrelă, zise ea forţându-se să
pară indiferentă. Important este ca
tu să ajungi la Maria, la Constanţa,
zise ea zâmbindu-mi şăgalnic.

A roşit şi am rostit totuşi:
- Care Marie?
- Las că ştii dumneata care. Toată

noaptea ai pomenit-o. Poate şi de
asta nu-mi pare rău că te-am ajutat.
Mai greu îmi va fi să mă întorc
acasă. Că de băi nu mai poate fi
vorba, zise ea înveselită.

- Ba o să mergeţi şi la băi, m-am
grăbit eu s-o asigur. Iar pe Maria, pe
Maria, o s-o cunoaşteţi cândva.

Nu trebuia s-o indispun pe
această bătrână simpatică, cu
neîncrederile  mele. Dacă ea spunea
că există o Marie, poate că aşa a fost.
Eu nu-mi aduceam aminte de nimic.
Iar durerea de cap mă obliga să fiu
conciliant. Iar despre Maria, ah da,
despre Maria parcă începusem să-mi
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amintesc ceva. Putea fi adevărat
oare ceea ce mi se întâmplase? Putea
tot atât de bine să mi se fi năzărit.
Odată cu liniştirea durerilor din
ceafă, imaginea ei devenea tot mai
clară.

Am zărit-o aplecându-se
îngrijorată deasupra frunţii mele.

- Şi ea ştie de boala dumitale? îmi
întrerupse ea gândurile.

- Nu. Care boală? am întrebat-o
eu nedumerit.

- Că doar nu e prima dată când
păţeşti aşa ceva, zise bătrâna cu voce
tainică.

- Vă jur că nu ştiu ce mi s-a
întâmplat. N-am mai păţit aşa ceva
niciodată, m-am grăbit eu s-o asigur
cu toată sinceritatea.

M-a privit lung, contrariată de
ceea ce-i spusesem. Apoi am simţit
că m-a crezut. M-am bucurat în
sinea mea, pentru că era adevărat.
Aşa ceva nu mi se mai întâmplase.
Mama Maria fusese alături de mine,
un străin, la fel de bună ca Maria
mea. Şi singura răsplată pentru
aceasta,era s-o fac părtaşă şi la
bucuriile vieţii mele. Dacă Maria
exista trebuia s-o bucur.

De parcă mi-ar fi ghicit
gândurile, bătrâna îmi zâmbi,
liniştindu-mă. Întunericul nopţii

începu să se destrame.
Am deschis geamul. Răcoarea

dimineţii îmi făcea bine. Obosită
Mama Maria  mă privea mulţumită.

*
* *

Când bătrânul profesor deschise
uşa apartamentului, auzi apa de la
bucătărie curgând şi zgomot de
farfurii aşezate în chiuveta
smălţuită. Nu-i venea a crede. Lăsă
uşa de la intrare deschisă. Paşii îl
purtară spre bucătărie. Ochii îi
ieşiseră din orbite zărind-o.

- Tu aici? îngăimă el înainte de a
se prăbuşi. Mama Maria întoarse
capul zâmbind, pentru ca imediat
după aceea, zâmbetul să-i îngheţe,
transformându-se în spaimă şi
îngrijorare.

Îşi scutură mâinile de apa rece şi
se îndreptă spre bărbatul căzut.
Încerca să-l ridice. Era greu, dar nu
peste puterile ei. Reuşi să-l târască
pe canapeaua din sufragerie. Îi
scoase haina şi îi ascultă inima.
Bătea nebuneşte. Alergă spre
dulapul cu medicamente. Picăturile
nu-i puteau fi administrate. Gura
bătrânului profesor era încleştată. O
descleştă. Apoi se aşeză să-şi tragă

sufletul, aşteptând efectul valerianei.
După zgomotul ce-i pătrundea în

apartament, îşi dădu seama că uşa
rămăsese deschisă. Se îndreptă s-o
închidă. Pe hol zări hârtiile, pe care
soţul ei le ţinuse în mână. Le ridică,
îşi luă ochelarii, apoi pe măsură ce le
citea, o spaimă cumplită o
cuprindea:

- Dumnezeule, ce tragedie!
Certificat de deces pentru mine?! Ce
s-o fi întâmplat? bâigui în neştire.
Apoi încercă să găsească o
explicaţie. Desigur, păi cum altfel?
Ce grozăvie! Cine şi-ar fi putut
închipui? Deci hoaţa a fost lovită de
tren. De aceea a ieşit val vârtej din
compartimentul în care intrasem cu
tânărul acela. Dar cum puteam să-l
las? Cine ar fi putut bănui că era atât
de bolnav. Aproape tot timpul
delira. Dacă moare al meu ...
Doamne, asta să-ţi fie răsplata
pentru binele ce l-am făcut? Nu
trebuia să cobor la Buzău. N-ar fi
murit, e adevărat. Dar oricum e prea
târziu să mai regret. Trebuie să am
grijă de el , zise ea lăsând hârtiile să
cadă pe masa din sufragerie.

Pe canapea, bătrânul Brumaru
începu să-şi revină. Maria răsuflă
uşurată. Cu paşi repezi se mişca
încoace şi-ncolo, pregătind câte ceva.

Îi puse pe frunte o compresă
rece. Profesorul tresări şi-şi
deschise ochii.

- Eşti aici, murmură el cu vocea
obosită.

- Desigur, dragul meu, desigur,
se grăbi ea să-i răspundă.

- Deci am avut dreptate.
Pantoful nu era al tău. Sunt un
ucigaş de vise.

- Lasă asta, fii liniştit, se grăbi ea
să-l potolească dându-i paharul cu
picături.

Îl susţinu, ajutându-l să-şi ridice
capul şi să soarbă conţinutul
paharului. Apoi îl văzu cum
aţipeşte zâmbind. Se bucură ca
atunci când o sărutase prima dată.

Odobeşti, 1988


Ion Petrovici
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Dan GIOSU

Desen
(Mihail)

Deodat-a pătruns în casa
cercului alb.
De-aceea nu-l
țin asproape de frumoasa
întunecime
luminoasă a
Arhanghelului Mihail.

Și doarme dus în unde-nalte
fără parfum.
Și-aproape mort
ochiu-I deschis spre porți mai calde –
e foarte verde și nu arde –
e-o mare rătăcită-n port.

Și iarna pe zăpezi de noapte
el lasă urme mici de ceară.
Eu l-am văzut, e viu pe-o parte
și ține-n mâna stâng-o carte;
e mort, însă mai vrea să moară !
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Prezentul Continuu

Așa spunea:
Viitoru-l trăiesc chiar acum, Trecutul
îl voi trăi după moarte.
În prezent cerbii așteaptă
ca apoi să curgă Umbrele lor
seamănă-ntr-una cu mine. Prezentul
îmi pare că nici nu există.

Dar, auzi el o voce:
Viitor nu există, Trecut nici atât.
Există numai Prezentul Continuu.

Pe-atunci venea dinspre pădure o
boare
cu miros de Moarte.
Mirosul acela al Morții, de fapt,
este Dragostea ta pentru mine.

Da, da, da: Viitoru-l trăiesc chiar
acum.
Cerbii așteaptă ca apă să curgă,
umbrele lor
seamănă-ntr-una cu mine.

Misterioasă erai cu pietrele râului.
ca iarba crescută-ntre tufe...
mușchii cei de demult ai copacului !
Muzici, atunci, de tot felul,
năvăleau cu căldura lor verde de
miere,
să-mi spargă urechile tinere...
Mirosul acela al Morții, de fapt,
este Dragostea ta pentru mine.
În prezent trandafirii de seară...
mireasma lor...umbra...

Trecutul îl voi trăi după moarte.

Dar auzi el o voce:
Ca fulgerul de-ușor zburdai peste ape,
ca argintul țâșnit din afund !
Acum ești ca roua apărută-nainte de
Soare,
cu teamă de razele lui ucigașe. Îți spun:
Totuna cu Soarele este ea roua –
dimineața-
nviind, murind dimineața.
Există numai Prezentul Continuu.

Mi-amintesc de-o apă întinsă
cu nume de floare –
șarpe mic temător...
și pe mine așteptând mai încolo
totdeauna ceva fără nume.

În mână cu arcul întins așteptăm...
ceva fără glas dar plin de albastru:
o să apară acum din adânc?
O să înceapă să bată un vânt
Pe care nu-l știu?

Da ! da ! da ! Viitoru-l trăiesc chiar
acum.
Trecutul îl voi trăi după moarte.
Așa spunea...

Cerbii așteaptă ca apa să curgă...
Umbrele lor
seamănă-ntr-una cu mine.
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Constantin PRICOP

Cursul istoriei
literare

n studiile de istorie
literară din cultura
noastră atenţia se
focalizează înainte
de toate asupra

„materialului” (autori, opere,
circumstanţe etc.). Recenziile
lucrărilor de acest gen vizează şi
ele în primul rînd astfel de
elemente. Se are în vedere în
mult mai mică măsură
arhitectura ansamblului, modul
în care elementele concrete se
cristalizează într-o structură
unică, în perspectivă istorică.
„Dimensiunea istorică” este mai
greu de definit, de fixat în
termeni riguroşi. Degajarea
acesteia rămîne totuşi calitatea
esenţială a unei istorii literare –
pentru că o istorie literară nu
poate fi doar o colecţie de
informaţii sau de judecăţi de
valoare. Deşi sînt de multe ori
consultate în scopul informării,
istoriile literare nu dublează
dicţionarele, studiile
monografice, culegerile de studii
etc., a căror menire este în
exclusivitate compulsarea
informaţiilor literare. O istorie
literară oferă în primul rînd o
viziune asupra relaţiei dintre o
realitate precizată (literatura) şi
desfăşurarea temporală, vorbeşte

despre o manieră de a
percepe modul în care
faptul literar traver-
sează timpul.

Nu ar trebui să acceptăm o
perioadă literară fără a înţelege
raţiunile pentru care a fost
constituită ca perioadă de sine
stătătoare. Ideal este să putem
reconstitui fără ezitare
perspectiva din care a fost
gândită, criteriile de periodizare
care i-au fost aplicate ş. a. m. d.
Este important să cunoaştem
toate acestea pentru că prin
folosirea periodizărilor epocilor
li se „impun” caracteristici
specifice. Pentru a cunoaşte cu
adevărat o epocă trebuie să o
extragem mai întâi din locurile
comune care însoţesc „exercita-
rea” unei perioade anume.

Împărţirea materialului pe epoci
şi perioade (Péguy susţinea că ar
trebui să numim epoci doar
intervalele istorice importante,
lăsând termenul de perioadă
pentru cele mai puţin semnifi-
cative...) constituia altădată
piatra unghiulară a istoriilor lite-
rare – tocmai pentru că expri-
mau, în fapt, viziunea istorică, în
acele timpuri acordîndu-se aces-

tei componente a istoriei literare
o maximă importanţă. In epoca
modernă pentru autorii de istorii
literare par să devină mai
importante individualitatea ope-
relor şi personalitatea autorilor,
în detrimentul dimensiunii isto-
rice, a periodizărilor. Cu toate
acestea, automatisme privind
epocile literare se perpetuează.
Nemai-fiind o sursă de dispute,
ca altădată, împărţirea pe epoci
este acum acceptată pur şi
simplu, ca un lucru definit,
corect stabilit ş. a. m. d.
Istoricitatea fenomenului literar,
atîta cît mai apare din studiile de
istorie literară, se reduce astăzi
de multe ori la plasarea operelor
şi autorilor într-una din
"perioadele" consacrate (literatu-
ra veche, cea premodernă,
paşoptismul, epoca marilor cla-
sici, cea de la începutul secolului
al XX-lea, cea interbelică, cea
postbelică ş.a.m.d.). Privită de
departe, această împărţire
consacrată poate să pară
justificată – deşi în studiile cele
mai importante descoperim

I
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"încălcări" ale acestor încadrări
(lucru bine ştiut: în prea puţine
cazuri operele şi autorii cît de cît
semnificativi se lasă incluşi fără
probleme în categorii prestabili-
te). Cu toate acestea, perspectiva
asupra literaturii ca suită de
perioade fixate, definite, nu mai
e pusă în discuţie. E adevărat,
istorie literară, în formula
tradiţională, practicată şi astăzi,
nici nu s-ar putea scrie fără
periodizările care constituie, în
ultimă instanţă, coloana
vertebrală a genului. În lipsa
periodizării, a grupării şi
ierarhizării autorilor în intervale
de timp, istoriile literare riscă să
se transforme în culegeri de
portrete de scriitori. Un alt mod
de a aborda trecutul ar conduce
nu doar la o schimbare de
metodă, ci şi la renunţarea la
imaginea convenţională pe care
o proiectăm asupra acestuia.
Deşi a fost nu o dată dezavuată
de critici, de teoreticienii literari,
deşi s-au propus alte modalităţi
de prezentare a moştenirii
literare (la un moment dat s-a
crezut că "panorame" ale litera-
turilor – care organizau materia-
lul, indiferent de vechimea lui,
într-un prezent continuu,
prezentul lecturii – vor înlocui
istoriile), maniera consacrată de
a face istorie literară pare
deocamdată de neînlocuit.

Pe de altă parte, datorită inclusiv
studiilor de sociologie şi psiho-
sociologie, astăzi se înţelege mai
bine decât altădată că acceptarea
unor etichete prestabilite în locul
unor mereu reînnoite exerciţii
analitice nu poate avea ca
rezultat decât receptarea defor-
mată a operelor aparţinînd
perioadele în discuţie. Datorită
perioadizărilor-locuri-comune,
imaginea epocilor literare nu mai

este rezultatul examinării atente
a cazurilor particulare (iar
literatura este domeniul cazu-
rilor particulare!), ci pur şi
simplu un clişeu. Un clişeu care,
o dată acceptat, influenţează
analiza operelor incluse în
perioadele respective. Si nu
numai repartizarea operelor
trecutului în perioade, epoci
ş.a.m.d. determină o receptare
grevată de idei preconcepute. Un
rol important poate fi atribuit şi
denumirilor acestor perioade.

*
În procesul de "falsificare" a
realităţii prin periodizări, două
sînt elementele care joacă un rol
de primă importanţă: 1. alegerea
unor repere cronologice neadec-
vate; 2. „personalizarea” perioa-
delor.

Să ne referim pentru început la
nevralgica, pentru istoria
literară, problemă a "reperelor".
O perioadă literară poate fi
rareori încadrată precis – ea nu
începe şi nu se termină la o dată
fixă, ca un regim politic. Intre
ceea ce se întâmplă în cultură şi
evenimentele din spaţiul istoriei
generale nu se pot stabili relaţii
univoce – sincronizările şi
desincronizările se succed, aici,
fără a respecta vreo simetrie. (Se
pot identifica relaţii de o
anumită coerenţă între
mentalităţi şi literatură – dar nu
mentalităţile au fost avute în
vedere în stabilirea perioadelor
literare consacrate: de regulă
istoriile literare au preluat
reperele istoriei evenimenţiale.)
Pe de altă parte, în aceeaşi
perioadă istorică pot exista, în
paralel, direcţii literare bine
conturate care nu comunică între
ele.

Este de înţeles că nu sînt uşor de
fixat, pentru evoluţiile literare,
coordonate care să aparţină
exclusiv spaţiului cultural. Data
de apariţie a unei opere literare,
a unei reviste, a unui program,
intervalele în care o operă
exercită o înrîurire semnificativă,
perioade în care reviste sau
grupări literare au o influenţă
reală  ("Junimea", "Viaţa româ-
nească", "Gândirea" etc.), anii de
activitate ai unor scriitori repre-
zentativi ş.a.m.d. pot constitui,
fără îndoială, puncte de referinţă
aparţinînd spaţiului literar. Dar
acest gen de repere sînt relativ
rar avute în vedere. Iar alte
instrumente de organizare a
istoriei (cum ar fi, de pildă,
"generaţia"), care nu sînt legate
de desfăşurarea evenimenţială,
nu au fost şi nici nu au cum să
fie consecvent aplicate în istoriile
literare. Cât priveşte alte
modalităţi de prezentare a
moştenirii literare (care nu
acordă primul rol reperelor
temporale – seriile de evoluţii
formale, evoluţiile genurilor
literare ş.a.m.d.), acestea sînt şi
mai rar adoptate de istoricii
noştri literari.

Revenind la istoriile literare,
perioadele propuse de cele mai
multe ori sînt perioadele istoriei
generale. Literatura medievală,
literatura paşoptistă, literatura
interbelică, cea de după 1944 etc.
– arată că viaţa literară adoptă
unităţile de măsură ale istoriei
generale. Câteodată, este
adevărat, evoluţiile literare
prezintă inevitabile coincidenţe
cu evoluţiile istoriei generale –
dar tot atât de adevărat este că
deseori între ele nu se poate
stabili o coordonare semnifi-
cativă.
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Dar plasarea unor perioade
specifice evenimentelor politice,
sociale, economice etc. în spaţiul
literaturii inculcă în cele din
urmă ideea că respectivele
repere sînt într-adevăr relevante
pentru artă. Si, cum imaginea,
rezultată din denumirea unei
perioade ne face să vedem
realitatea desemnată într-o
anumită lumină, se produce un
transfer de semnificaţie – de la
social-politic-economic la
cultural. Transfer cu atît mai
uşor de impus atunci când intră
în joc instituţiile de autoritate:
istoria literară este de regulă
împărţită, în scopuri didactice,
după o schemă de periodizare,
multă vreme coincizînd cu anii
de învăţământ, iar această
periodizare se fixează în
conştiinţa elevilor şi studenţilor
ca o realitate fundamentală a
literaturii române!

Problema e dacă aceste împărţiri
sînt sau nu justificate. Pentru a
răspunde la întrebare să ne
oprim la un exemplu de „peri-
oadă” literară. Termenul de
literatură medievală, de pildă,
întrebuinţat în paralel cu acela
de literatură veche (asupra căruia
vom reveni; dar, oricum, în
favoarea folosirii sintagmei
literatură medievală există mai
multe argumente decât pentru
literatură veche; literatură medie-
vală măcar precizează perioada
din istoria generală în care se
dezvoltă această literatură), tri-
mite la caracteristici care cores-
pund doar în parte începuturilor
literaturii române. Evul Mediu
presupune existenţa modului de
producţie feudal, iar din acest
punct de vedere Evul Mediu
românesc, întârziat faţă de cel
din alte zone europene, nu se
îndepărtează prea mult de

modelul medievalităţii europe-
ne. În privinţa literaturii noastre
medievale însă, lucrurile se
complică. Realizată într-o socie-
tate feudală, această literatură a
cunoscut, datorită decalajului
faţă de evoluţiile europene,
impulsurile artei şi culturii
Umanismului, ale Renaşterii.
Scrisă aşadar într-o societate care
din punctul de vedere al
relaţiilor economice – sociale -
politice se afla în Evul Mediu,
această literatură nu mai este o
literatură pur medievală, în
sensul consacrat de bogata
medievalistică occidentală. Si
cum ar putea fi medievală (în
sensul apusean), o literatură din
care fac parte scrieri puternic
influenţate de Renaştere şi
Postrenaştere?

Prin amestecul specific de
influenţe bizantine, orientale şi
occidentale începuturile noastre
literare sînt cu totul altceva decât
mai "bătrâna" şi mai copioasa
literatură medievală occidentală.
Folosirea denumirii literatură
medievală doar pentru că ea
trimite la o perioadă din istoria
României devine, în aceste
condiţii, sursa unor inevitabile
confuzii.

*
Reperele aplicate literaturii, dar
care nu rezultă din procesele
intime ale fenomenului literar
conduc la reprezentări false chiar
şi atunci când iau înfăţişarea cea
mai nevinovată (şi trecem, cu
cele ce urmează, la cealaltă cauză
a deformărilor, datorate perio-
dizărilor: "personalizarea" peri-
oadelor). Fără îndoială, nimic nu
pare mai lipsit de primejdii decît
folosirea inocentului şi astăzi
acceptatului de toată lumea

instrument al istoriei – crono-
logia pe baza sistemului de
numerotaţie zecimal (ani, dece-
nii, secole ş.a.m.d.). Timpul
(adevăr atât de banal încât e
jenant să-l aminteşti!) nu oferă
însă nici o justificare pentru
"segmentarea", pentru "parcela-
rea" lui. Fragmentarea trecutului
îşi are originea fie în dorinţa de a
"pune ordine" într-un material
care altfel pare un continuu fără
cap şi fără coadă, fie în
convingerea că în felul acesta
este consemnată o realitate,
coerenţa, potrivit unui criteriu
sau altuia, a unui anumit
interval de timp. Altfel, anul,
deceniul, secolul sînt doar unităţi
convenţionale de măsură – ca
metrul sau kilogramul. Sistemul
de măsurare a timpului nu are
legătură cu calitatea evenimen-
telor plasate în perspectivă
istorică – aşa cum kilogramul nu
are legătură cu calitatea alimen-
telor cântărite. Totuşi tendinţa de
a da unităţilor temporale un
"conţinut", o "personalitate" este
foarte puternică în spaţiul
cultural românesc (şi nu numai
…), probabil tocmai pentru că
abstracţiunile sînt greu de
reprezentat. Anul, simplă unitate
de măsură, devine "an bun", "an
nefast" ş.a.m.d., (deşi anul în sine
nu poate fi nici bun, nici rău);
ideea existenţei unor unităţi de
timp mai "bune" sau mai "rele", a
unei calităţi a epocilor, este
incompatibilă cu ideea de unitate
de măsură. Ea atribuie timpului
o substanţă, transformându-l din
instrument de măsură în
realitate cu identitate proprie.
Imaginea unei perioade literare
ar trebui să se contureze nu în
legătură cu timpul pe care se
întinde, ci cu criterii unificatoare
privind natura evenimentelor,
acţiunile, atitudinile etc. din
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intervalul respectiv. Ceea ce ar
exclude din istoriile literare
periodizarea pe secole, jumătăţi
de secole, decenii ş.a.m.d. Din
păcate, de cele mai mute ori se
întâmplă exact invers: se ia

secolul sau jumătatea de secol ca
o realitate deplin închegată şi
apoi, eventual, sînt căutate
argumentele care să justifice
unitatea acestora.

Aşa se face că în istoria literaturii
vorbim de "secolul al XVII-lea",
de pildă, ca şi cum acesta ar avea
o identitate a sa, diferită de cea a
secolului al XVIII-lea – deşi
oricine poate să constate că în
spaţiul românesc, din punct de
vedere cultural cel puţin, secolul
al XVII-lea e departe de a fi
unitar, iar în ceea ce priveşte
secolul al XVIII-lea, primul
deceniu al acestuia, cu
Brâncoveanu şi Cantemir, este
continuarea ultimei părţi a

secolului al XVII-lea, şi cu totul
diferit de ceea ce se va întâmpla
după 1716,  respectiv 1711, când
Tările române cunosc schimbări
radicale ale situaţiei lor politice-
sociale-culturale20.

*
Pentru a releva arbi-
trarul acestor seg-
mentări este suficient
să schimbăm un
"amănunt" ("istoria
experimentală" a pro-
pus asemenea eseuri)
în organizarea grilei
de măsurare a
timpului şi "persona-
litatea" epocilor se
spulberă ca prin
farmec.

Să ne închipuim, de
exemplu, că istoria
nu mai foloseşte
sistemul de numă-
rare zecimal, ci pe cel
hexazecimal. Numă-
rătoarea nu s-ar mai
face de la unu la

zece, ci de la unu la şaisprezece.
Încadrarea epocilor ar fi cu totul
alta, istoria ne-ar prezenta nu
decenii şi secole, ci intervale de
câte şaisprezece ani cu multiplii
corespunzători: perioadele care
se organizează pe decenii, secole
dispar fără urmă în noua
numerotare.

Iată şi un alt exerciţiu, mai uşor
de imaginat: să ne închipuim
(cum s-a propus), că înşiruirea
anilor ar începe nu de la naşterea

20 Având în vedere inconsistenţa
periodizărilor care au ca unitate de măsură
"secolul" Nicolae Iorga precizează, în legătură
cu a sa Istorie a literaturii române din secolul al
XVII-lea că este vorba, în fapt, de intervalul
1688-1821.

lui Iisus Hristos, ci de la Înviere,
deci din anul 33. Vom rămâne
dezorientaţi, derutaţi pur şi
simplu de inconsistenţa
reprezentărilor considerate în-
deobşte adevăruri de neclintit.
Dacă numărătoarea anilor începe
cu anul 33 d.H., veacul al XIX-
lea, de pildă, s-ar prelungi până
în 1933, în el intrând primul
război mondial şi o parte din
perioada interbelică; în materie
de literatură română i-am avea,
în sec al XIX-lea, împreună, pe
Alecsandri şi Urmuz, pe
Eminescu şi Tristan Tzara,
"Convorbirile literare" (seria
Maiorescu), "Literatorul", dar şi
revistele avangardei – "Integral" ,
"unu", "75 H.P."...

Realitatea este aceeaşi – doar
plasarea acestei realităţi pe
coordonatele cronologice diferă.
Faptul că "imaginea" trecutului
devine de nerecunoscut în urma
unui simplu joc al cifrelor de pe
verticala cronologică dovedeşte
că nu realitatea era prinsă în
tulburatele reprezentări, ci o
interpretare a acesteia, interpre-
tare care "personaliza" unităţile
abstracte de timp.

*
Ce se desprinde din aceste
experimente? Că "personaliza-
rea", atribuirea unor "calităţi"
perioadelor cronologice sau
perioadelor stabilite după repere
oferite de istoria generală con-
duce, în cele din urmă, la
falsificări. Că aceste "imagini
convingătoare" ale epocilor şi
perioadelor înlocuiesc analizele
atente, supuse obiectului cerce-
tării, cu reprezentări inflexibile,
dogmatice, cu prefabricate de
gândire.

Dragoș Pătrașcu
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Avem de-a face, şi în această
împrejurare, cu un fenomen de
tip ideologic. Nu ideologic în
sens politic, aşa cum se înţelege
astăzi când este pomenit
cuvântul ideologie; ideologic în
accepţia pe care o dă termenului
un Edgar Morin, de pildă, în
Pour sortir du XX-e siècle:
ideologia, ca sistem de idei care
poate să deformeze, care ajunge
să obtureze contactul cu
realitatea.21

Fenomenul este întîlnit aşadar şi
în cazul clişeelor impuse de
organizarea materialului literar –
clişee cu atît mai solid înră-
dăcinate în conştiinţe, cu cît
"capitolele/perioade" de istorie
literare sînt mai bine
"individualizate". Iar propen-
siunea istoricilor noştri literari
pentru elementul plastic explică

21 Iată definiţia lui E. Morin pe care o
reproducem pentru că la ea vom face referire
cînd vom vorbi despre ideologie. "Nous
avons besoin d'idées pour commercer avec le
réel. Nous avons besoin de systèmes d'idées
pour donner forme, structure, sens au réel,
pour l'arpenter, le mesurer, nous y repérer.
Les systèmes d'idées ou idéologies
permettent de voir le monde et procurent
ainsi des visions du monde. Toute
insuffisance et inadéquation dans l'idéologie
donne alors à voir un monde mutilé et
illusoire. Dès lors, l'idéologies déforme en
donnant forme. //L'idéologie traduit le
monde en idées, et, par là, s'interpose entre le
monde et nous au moment même où elle
opère la communication. Nous sommes
victimes de l'idéologie quand nous ignorons
que nous voyons le monde par le truchement
de nos idées, et quand nous croyons voir
dans nos idées le monde. Dès lors, nous
croyons que nos idées sont le réel, ce que
nous rend méfiants à l'égard de toute donnée
ou expérience qui contredit nos idées: c'est le
réel qui a tort, quand il contredit l'idée. //
Ainsi le réel se présente toujours comme
aberration et irrationalité devant tout
système d'idées dont il menace la logique
(laquelle est conçue comme rationalité)." -
Edgar Morin, Pour sortir du XX-e siècle, Ed.
Fernand Nathan, 1981, p. 67. De asemenea,
pentru o analiză mai complexă a sistemelor
de idei (ideologiilor) a se vedea Edgar Morin,
La Méthode 4. Les idées. Leurs habitat, leur vie,
leurs moeurs, leur organisation, éd. Seuil, 1991,
p. 129 şi urm.

de ce "personalizarea" (epocilor,
mişcărilor etc.) reprezintă o
tendinţă curentă.

*
Să revenim însă la invocatul
poncif: "literatura veche", capitol
prezent în majoritatea tratatelor
"serioase" de istorie literară. Ce
spune, de fapt, o sintagmă ca
literatura "veche"? Absolut nimic.
Din punctul de vedere al
încadrării istorice, veche e un
termen inacceptabil, cu totul
lipsit de precizie: veche e
literatura de acum un secol,
veche e şi, dacă e să o comparăm
cu stricta actualitate, literatura
interbelică. Formula, preluată
din istoria generală a României,
desemnează, în plus, un spaţiu
literar fără acces la sensibilitatea
literară a zilelor noastre;
adjectivul "veche" trimite la un
capitol de istorie literară care nu
ar putea fi inclus în sfera
literaturii vii şi care trebuia, ca
atare, plasat într-o zonă aparte.
Lucru inacceptabil pentru cei
care ştiu că, spre deosebire de
faptele istorice, care nu mai pot
fi reînviate, o operă literară este
actuală nu prin momentul
cronologic al redactării, ci prin
posibilitatea de a fi citită din
perspectiva timpului nostru, cu
un ochi proaspăt – ceea ce este
valabil pentru toate scrierile
remarcabile ale unei literaturi, fie
ele recente, antice sau medievale.
Metodologic, termenul literatură
veche e ineficient şi pentru că
adună sub aceeaşi etichetă scrieri
dintr-un interval de timp mult
prea mare (secole) pentru a avea
vreo coerenţă, care cunoaşte
evoluţii culturale diverse şi
cumulează lucrări concepute în
straturi culturale eterogene.

*
Unul din principiile importante
ale sistemelor de idei este acela
al non-contradicţiei22: în interi-
orul unui sistem de idei nu
trebuie să întâlnim opoziţii inter-
ne. Valabilitatea principiului
poate fi constatată şi în majo-
ritatea istoriilor literare, asemă-
nătoare, prin tendinţa lor de a
prezenta construcţii coerente,
"sistemelor de idei". O dată fixa-
tă "personalitatea" unei epoci,
tratarea operelor, scriitorilor,
tendinţelor este realizată în aşa
fel încât acestea să confirme
"identitatea" perioadelor respec-
tive... Istoricii care au în vedere
în primul rând individualitatea
operelor şi autorilor nu încearcă
să impună, tocmai din acest
motiv, o structură de ansamblu
coerentă, care să evite contra-
dicţia. Doar acea pensiero debole
caracteristică postmodernismu-
lui, ar pune realitatea adînc
înrădăcinată într-o nouă for-
mulă.

*
Împărţirea literaturii după epoci,
perioade etc. se cere aşadar eva-
luată cu maximă precauţie. Cel
mai neproductiv lucru ar fi să
acceptăm pur şi simplu imagi-
nile generale prefabricate,
transformate în "dogme" ale
disciplinei. Instrumentul, menit
să faciliteze cercetarea, riscă, în
acest caz, să devină, insidios,
mijloc de ocultare a realităţii.
Prin astfel de clişee istoria
literară însăşi devine ideologie –
impunând, prin imaginile prefa-
bricate ale epocilor, idei, jude-
căţi, atitudini.

22 A se vedea Edgar Morin, La Méthode 4. Les
idées. Leurs habitat, leur vie, leurs moeurs, leur
organisation.
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Ion Alex ANGHELUȘ

Plânsul lui Cain
Pentru ce sunt vinovat eu, doamne?
Ce-am greşit în raiul tău de ierbi?
N-am gonit din cuiburi guguştiucii.
N-alungai cohortele de cerbi.

Nici un înger nu am prins de mână,
Să-l învăţ iubirea în ascuns;
Nici pe flori n-am pus noroi de tină,
N-am cătat spre harul nepătruns.
N-am râvnit la tihna ta cerească,
Nu m-apropiai prea mult de tron;
N-am jignit nici faţa părintească,
Nici gândirea naltă de Eon.

Lângă sânul maicii nu-mi stătură
Buzele mai mult decât a vrut...
Prunc, dormeam sfios pe bătătură,
La izvorul crud şi ne-nceput.

Mai târziu mă rătăceam prin codri -
Evitând pe Adah, sora mea,
Ce-mi căta privirea fericită
Şi mă-nghesuia lângă perdea.

Am venit atunci lângă răstoace
Şi la poarta raiului strigai:
- De incest mă apără, înalte.
Sora mea mă caută dihai.

Şi-ntr-o noapte naltă, când e luna
Albă cum e trupul de fecioară,
Mi-am pierdut cu Adah fecioria
Şi am plâns atunci întâia oară.

Astăzi mi-e ruşine de altare
Şi mi-e silă, doamne, să jertfesc.
Umilinţa mea e foarte mare.
Nu mai vreau să ştiu să te iubesc!
Un ochi necruţător priveşte toate
şi... o pecingine s-a aşternut pe flori,
copacii sunt acoperiţi de bube,
piatra devine zgârci şi diamantul
se sfarămă aşijderea cenuşii. Şi:
- Vai de tine
pasăre, i-a zis
dar eu nu sunt
pasăre sunt nu-
mai un semn de
pasăre; Vai de
tine semn de pa-
săre, dar eu...

Cetatea cântată loveşte cu pietre.
Glasul şopârlei, insuficient pentru
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mântuire... Să ne vedem sănătoşi în
viscolul lunii, în nechezatul cailor
lui Faraon, în frumosul fruct al
luminii, deschizându-se ca o portocală.

Sacii de vise stau rezemaţi în uriaşe
magazii lexicale; antrepozite dorm,
încărcate sublim cu metafore.
Dumnezeu tunde trandafiri într-o ogradă

de pescar...
Privirile dilatate ale Prinţului
caută o zare de foc, o linişte a
labirintului, un zâmbet nesatanic.
Pretutindeni pustiu, numai Elena
cu pajiştile trupului ei frumos şi
suleget. Nici o sabie oţelită
străpungând interioritatea iluziei.
Ea nu seamănă cu nimeni. Patul
înfloreşte agonizând. Micile insalubrităţi
ale dragostei rămân departe. Pe
cărările unei furtuni, o eşarfă a
eminenţei!

Trecere ca de termite
Lângă ape seculare...
Spaima mea e foarte mare
Ca şi dorul pasămite...
Sunt de lună troienite
Cheiurile portuare...
Spaima mea e foarte mare
Ca şi dorul, pasămite...
Lunecări de stalactite
În adâncuri de hotare...
Spaima mea e foarte mare
Ca şi dorul, pasămite...
Minarete răvăşite
Şi biserici de calcare...
Spaima mea e foarte mare,
Ca şi dorul, pasămite...
N-are grai ca să se-agite
Şi nici vreo justificare...
Spaima mea e foarte mare
Ca şi dorul, pasămite...
Măcinările-s pornite

Dintr-o hrubă de visare...
Spaima mea e foarte mare
Ca şi dorul, pasămite...
Totul curge şi rănite
Sunt de timp formele clare...
Spaima mea e foarte mare
Ca şi dorul, pasămite...

Numai Wagner, ucenic al lui Faust,
scutură praf de-ncălţări. Savanta şcoală -
sagacitatea bărbii. Întreabă-mă, Walace
Stevens, cât de mult s-a schimbat Europa,
cu fioroasă-nţelepciune arzând cărţi şi
oameni în imense crematorii!
Schimbă vorba. "Acest bărbat are o meserie
sigură. Creşte în sere pureci pentru domni,
ca să-i strecoare-n hainele spăşite.
E-un cer de vâsc în jurul casei sale,
deşi pe dealuri iarba creşte pur,
iar iarna ninge pentru mulţi coşmare!"
Şi Ping Pantalone se scoală de dimineaţă,
îşi agaţă bretelele ideilor de cer,
priveşte încruntat poemele domnului
Cărtărescu, scormoneşte textele sacre
din lăzile cu rumeguş ale Prinţului
Anghelos şi-mi strecoară în buzunare
trei broaşte moarte şi-un şobolan îndulcit
cu beladonă.
Apoi îşi ia consoarta
la plimbare:
- Vâsleşte, dragă, porunceşte
ea, uitându-se-n oglindă. Vâsleşte pe
Styx, împinge-ne mai departe de amintirile
noastre. Lasă-le un timp să dormiteze
în alveolele sui-generis. Încep să mă
fanez şi nu e cazul
să ai un termen de
comparaţie. Lasă ceva mai în urmă
imaginea mea goală şi tânără
pe marginea lunatică de iezer.
Şi el tace, sentinelă
lângă un foc de pistile, amurg amăgindu-se
ferm, lângă pigmenţii unui obraz diafan
într-o amintire uitată.
Atuncea ea surâde înspre
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ape, nechează către iarba crescută pân' la
umeri, întinereşte toată şi fuge către locuri
pe veci primordiale.
Şi-un ciclu se stinge în noaptea adâncă
A Timpului care tot curge de zor
Şi-n hăuri mişcându-se punctul o stâncă
Se face. Şi creşte pământ roditor...
O, miezul de flăcări şi lavă şi clocot
Începe să salte, să fugă spre cer,
Despică bazaltul ţâşnind către clopot
De zare: foc, fluviu, balaur de fier.
Cad râuri de lavă şi gheizere cântă.
Pe cer se adună o mare  de dor.
Se-amestecă aburi, cenuşă... Şi-n trântă,
Cu pietre, metale - se strâng în fior.
Cum zumzăie zarea! Ce roşie-i bolta!
Ce tunete-aleargă prin fulgere sus.
Jos lava învie, îşi plimbă revolta.

Metalul coboară spre grote supus...
Şi toate acestea, Elena, nu zile,
Ci-n veacuri, milenii şi ere apar.
Puzderii de ani, cohorte şi grile,
Revolta şi focul fac dragostea har.
Apoi vine ploaia şi spală pojarul.
Se-adună bezmetic morene pe văi.
Se stinge vulcanul. Se mântuie jarul.
Cenuşa-i presată pe netede căi.
Şi fundul de mare, uscat, ni se crapă.
Bazaltu-ntărit e-mbăiat de şuvoi.
Şi creşte din ceruri potopul de apă,
Şi marea-şi întinde oglinzile moi.

Fragment din Print si labirint in crepuscul, Ed.
Contact international, 1995

Corneliu Ionescu, Zburătorul
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Constantin DRAM

Întrebările lui
Julien Sorel

n tânăr cu o origine
incertă trăieşte într-
o epocă încă marca-
tă covârşitor de ima-
ginea marelui Napo-
leon. Având nespe-

rata ocazie de a intra, ca preceptor al
copiilor, în familia relativ aristocrată
a primarului (locuinţei acestuia, cu
oarece îngăduinţă, localnicii îi
spuneau castel), Julien Sorel
realizează un prim pas al drumului
său absolut în viaţă: părăsirea casei
părinteşti. Nu avea să fie decât un
popas pentru cel ce îşi calculase
cariera în gândul epocii, între „roşu
şi negru”, adică între haina militară
şi cea bisericească. Un calcul (tot de
epocă!) îi demonstrase că în
Restauraţie un demnitar al bisericii
câştiga de trei ori mai mult decât
câştigase un general al lui Napoleon,
având şi mai multă influenţă socială!
De la un asemenea amănunt, al
calculului şi al interpretărilor ce apar
al tot pasul, începe distanţarea
stendhaliană. Balzac ar fi intrat în
mecanismul social şi l-ar fi demon-
tat, prin intermediul personajelor,
supunându-l acelei „oglinzi concen-
trice”; autorul romanului Roşu şi
negru este interesat de pătrunderea
în lumea întrebărilor existenţiale, în
dezvăluirea judecăţilor, analizelor ce
însoţesc evenimentele în sine. Julien
face proiecţii, îşi propune ipoteze,
cum ar fi următoarea, ce presupune
apariţia doamnelor din aristocraţia
înaltă, care să îi schimbe şi la acest

nivel existenţa: „De ce nu l-
ar fi iubit vreuna dintre ele,
aşa cum pe Bonaparte îl
iubise strălucitoarea doamnă
de Beauharnais?”

Frecventa invocare a lui
Napoleon nu trebuie să intrige; atât
Balzac, cât şi Stendhal, ca şi
contemporanii lor, au fost fascinaţi
de personalitatea Împăratului şi de
Gloria după care avea să râvnească
orice tânăr. Se va realiza doar o
deplasare de la Gloria militară (la
care se ajunge mai greu, într-o epocă
post napoleoniană) la Gloria pe care
o rezerva pacea burgheză; pentru un
tânăr sărac şi extrem de ambiţios ca
Julien, soluţia era demnitatea ierarhică
a Bisericii, cu onoruri sociale şi materi-
ale comparabile, dacă nu superioare,
după cum observase tânărul arivist
(cel puţin la suprafaţă), cu cele
aduse cu două decenii în urmă de
slujba în culorile armatei.

Şi nu numai pentru acest motiv,
dar şi din altele amestecate, cum ar
fi o anume sinceritate a tinereţii ca şi
o făţărnicie cu care predestinarea
hainei în negru îl obişnuise deja (iar
scrisul stendhalian ne conduce, prin
intermediul personajului spre
asemenea observaţii şi nu prin
relatare omniscientă a naratorului),
Julien va face o oprire simbolică la
biserică, în drumul său spre noua
reşedinţă. Se pot efectua multiple
conexiuni între această scenă şi cea
dinspre finalul romanului, care îi va
atrage sentinţa capitală. Stând în

strana familiei de Renal (biserica
este goală), tânărul citeşte pe un
fragment de ziar amănunte privind
execuţia unui tânăr, Louis Jenrel
(„…sărmanul nefericit… numele lui
are aceeaşi terminaţie cu al meu…”),
i se pare apoi că vede sânge lângă
agheazmatar, creându-se astfel o
ciudată stare premonitorie ce ar fi
trebuit să îl oprească din drumul
ales. Cel care avea să fie rezultatul
unui amestec ciudat de fatalitate, are
ocazia să facă o primă verificare a
capacităţilor sale de cuceritor dar să
şi intuiască un final al unui drum, de
la început croit în mod asumat
periculos.

Marea capacitatea a personajului
este chiar puterea sa de a analiza, de
a verifica, de a testa, de a se juca cu
meandrele unui destin erotic, pe
care o va dezvolta în cealaltă po-
veste de iubire, cu Mathilde, poveste
ce dezvăluie, în fapt, adevărata sa
intimitate, cea care va genera sufi-
ciente întrebări asupra rolului iubirii
în acest roman, dacă se poate vorbi
de adevărată iubire, în ambele po-
veşti construite de Julien, despre
felul în care cele două femei, atât de
opuse, l-au iubit pe copilul-bărbat
Julien, prima plasându-l în spaţiul
afectivităţii maternal-sexuale, cealal-
tă integrându-l unui spaţiu revolut,
medieval, când ideea de cavalerism

U
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îi ridica pe bărbaţi la înălţimea
regilor.

Despre cavalerism, Julien are o
concepţie aparte: el judecă întreaga
sa existenţă la nivelul unei campanii,
în care reuşita, gloria, banii, iubirea
devin obiective, cote de câştigat în
urma unor bătălii ce se asimilează la
nivelul întregii campanii. Erosul,
distanţat de percepţia romantică,
este înţeles din această perspectivă,
atât de diferită de aceea a doamnei
de Renal, cea care cedează egal
pasiunii necunoscute ca şi spaimei.
Având însă drept carte favorită
Memorialul de la Sfînta Elena al lui
Las Cases, eroul îşi va învinge
nelămurita stare de anxietate cu un
îndemn tipic militarilor, „la arme”.
Şi trebuie spus că din acest moment,
în tot ce va face, pentru ambiţia
socială, ca şi pentru cea erotică,
Julien Sorel, obligat să treacă în plan
secund dragostea pentru Napoleon
şi cariera armelor, e ca şi cum s-ar
comporta ca un adevărat ofiţer al
Marelui Împărat, impunându-şi şi
verificându-şi trasee comportamen-
tale în acest sens.

În casa primarului, tânărul „ţără-
nuş” (cum îl văzuse iniţial doamna
de Renal – şi trebuie să reţinem
faptul că ceea ce vedem în romanul
stendhalian este rezultatul colabo-
rării dintre narator şi personaje,
primând, adesea, viziunea perso-
najului) îşi coordonează existenţa ca
pe un şir de cuceriri: este sau nu
„slugă”, cu cine mănâncă la masă,
când şi cum va atinge mâna stăpânei
sale, având impusă dorinţa de a o
atinge, a o săruta, a o păstra; sunt
paşi elaboraţi, calculaţi, verificaţi, pe
un drum al „nesăbuinţei”, cum
poate fi înţeleasă pasiunea pentru
doamna de Renal, frumoasă sau mai
puţin frumoasă la treizeci de ani,
mamă a trei copii, din care, cel mai
mare este chiar de ea apropiat lui
Julien, într-un imbold maternal
prelungit, ce încearcă să suplinească
fiorul erotic târziu. Dacă pentru
femeia ne-bovarică (iniţial, ea se
declarase mulţumită de statutul ei
social şi conjugal) Julien avea să
însemne o neaşteptată trezire la

glasul pasiunii neştiute încă, declan-
şând în ea „perversităţi de femeie
îndrăgostită”, pentru eroul romanu-
lui, doamna de Renal avea să
declanşeze probleme morale ce nu le
gândise vreodată, împărţind senti-
mente puternic erotizate cu altele, ce
ţineau de afecţiunea maternă, de ca-
re tânărul fusese cu adevărat lipsit.

Dar adevăratul „monstrul” ana-
litic este, totuşi, Julien, prin judecata
căruia vedem, auzim, înţelegem
totul, în urma unor procese succe-
sive care decelează, reiau, aduc în
atenţia unui cititor tot mai captiv
lecturii alerte (cum va proceda
romanul poliţist!) firele aventurii in-
terioare, din perspectiva eroului,
naratorul distanţându-se tot mai
mult şi lăsând să vorbească şi
personajele:

„Dar emoţia aceasta era o plăcere,
şi nu o pasiune. De cum intră în
odaia lui, Julien nu-şi mai dorea
decât o singură fericire: aceea de a-şi
lua cartea favorită. Când ai douăzeci
de ani, gândul la lume şi la impresia
pe care trebuie să o faci asupra ei e
mai important decât orice.

Cu toate astea, lăsă cartea curând.
Tot chibzuind asupra victoriilor lui
Napoleon, observase ceva nou în
propria lui victorie. «Da, am câştigat
o bătălie, îşi spuse el, dar trebuie s-o
folosesc, trebuie să-i strivesc trufia
gentilomului ăstuia orgolios, atâta
timp cât bate în retragere. Aşa ar fi
făcut şi Napoleon.»”

E un drum lung al deciziei şi
indeciziei, al neliniştii acute ce va
pune stăpânire pe sufletul său
neliniştit, devenit acum subiect de
oglindire romanescă, tot aşa cum
spectacolul lumilor era surprins în
oglinzile concentrice. Pentru Julien,
drumul fusese marcat de prima
tribulaţie majoră pe care o trăieşte,
redată în aceeaşi colaborare vocea
naratorului-vocea personajului ce va fi
o caracteristica a modernităţii
romaneşti:

„În neliniştea lui ucigătoare, ar fi
preferat orice altă primejdie. De câte
ori n-a dorit ca nu ştiu ce treburi
neaşteptate s-o silească pe doamna
de Renal să intre în casă, să plece din

grădină! Constrângerea la care
Julien se supunea singur era prea
mare ca să nu-i gâtuie glasul; cu-
rând, vocea doamnei de Renal - şi ea
tremurătoare, dar Julien nu băgă de
seamă. Era prea cumplită lupta pe
care datoria o dădea împotriva
timidităţii, pentru ca el să mai fie în
stare să observe ceva în afara lui.
Orologiul castelului bătu cele trei
sferturi după ora nouă, fără ca el să
fi cutezat ceva. Julien, scos din fire
de propria lui laşitate, îşi spuse:
«Când va bate ora zece, sau voi face
lucrul pe care toată ziua mi l-am
făgăduit să-l fac astă-seară, sau mă
urc în odaia mea şi-mi zbor
creierii.»”

Relaţia care se va stabili între
Julien şi doamna de Renal, atât de
controversată şi susceptibilă de
diferite interpretări, are, dincolo de
dimensiunea afectivă pe multiple
planuri, o puternică încărcătură
educaţională. Prin episodul primei
sale iubiri, de fapt tânărul Julien îşi
completează un important segment
educaţional-cognitiv. El îşi planifica-
se dorinţa de a părăsi casa părin-
tească şi orăşelul natal, pe care le ura
în mod egal; acest lucru avea să se
petreacă după trecerea prin cea mai
importantă „şcoală” a sa de până
acum; şi nu e lipsit de importanţă de
comparat felul în care eroul
stendhalian, faţă de cel balzacian, se
foloseşte de sprijinul feminin pentru
a accede în societate. La Stendhal,
relaţia se interiorizează şi este la
limita unui eros pasional, totuşi
ambiguu şi dificil de decantat; la
Balzac, eroul se implica arivist în
relaţii care să îl susţină într-o
societate deja construită pe un
asemenea tipic.

„Doamnei de Rênal îi datora
înţelegerea cărţilor într-un fel cu
totul nou. Îndrăznise s-o întrebe
despre o mulţime de nimicuri, a
căror necunoaştere opreşte în loc
inteligenţa unui tânăr născut în afara
lumii bune, oricâtă deşteptăciune
firească s-ar presupune că are.

Educaţia aceasta a dragostei,
făcută de o femeie cu totul
neştiutoare, fu o adevărată fericire.
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Julien izbuti să vadă făţiş societatea,
aşa cum este ea astăzi. Şi nimeni nu-i
întunecă mintea povestindu-i cum a
fost ea odinioară, cu două mii de ani
în urmă, sau măcar acum şaizeci de
ani, pe vremea lui Voltaire şi a lui
Ludovic al XV-lea. Spre nespusa lui
bucurie, i se luă un văl de pe ochi şi
înţelese, în sfârşit, ceea ce se
petrecea la Verrières.”

Se pregătea astfel adevărata
plecare spre lume, pentru epoca
balzacian-stendhaliană, această
lume era Parisul. Dar Julien avea să
facă un alt necesar popas în capitala
provinciei, la Besançon.

Ce i se va întâmpla aici trebuie
considerat ca un al doilea cerc
educaţional-relaţional, al doilea lanţ
de întrebări, dacă ne figurăm şirul
evenimentelor din scurta sa viaţă ca
fiind dispuse în cercuri concentrice,
analog modelului balzacian. E vorba
de cunoaşterea socială, care în
orăşelul natal abia i se relevase, şi la
acest nivel fiind mediată de cea
erotică. Aici i se vor arăta, de la bun
început, ispitele de tot felul, ca şi
cum „cartea cărţilor”, prin
cunoaşterea căreia îşi câştigase
notorietate acasă, îi arăta acum, în
reprezentare plastică, domeniile
păcatului omenesc. Besançon va
însemna cafeneaua cu care ia contact
de la bun început, un alt fel de
tentaţie feminină, aşezată sub
semnul promiscuităţii, al rapidităţii
specifice oraşului mare, în care nu
mai este timp şi nevoie pentru
apropiere, pentru discuţie, pentru
sensibilitate, tentaţia superficialului
şi a ne-relaţionalizării, a izolării, a
înstrăinării, atât de specifice marilor
oraşe.

Dar, adevărata „lume” cu care
trebuie să se deprindă Julien, lume
pe care el vrea să şi-o adjudece drept
model existenţial, este lumea
ecleziastică. Seminarul din Besançon
este purgatoriul prin care va trece
Julien, aici învăţând amarele contra-
dicţii dintre morală şi realitate,
descoperind atmosfera caracterizată
de intrigi, minciuni, delaţiuni,
necinste, lăcomie specifică unei şcoli
ce îi pregătea pe viitorii preoţi.

Contrastul este uriaş pentru cel care
mai credea în idealismul cărţilor şi
doar sprijinul părintelui Pirard îl
ajută să reziste. Poate că Julien ar fi
fost tentat, aşa cum îl analizează în
continuare textul romanului, să se
angajeze în unul din regimentele din
oraş, dar era pace, poate ar fi ales
soluţia să se facă profesor de latină
(îi trebuia atât de puţin să trăiască,
îşi spunea cel mereu supus
autoreflexiei) dar atunci ce se alegea
de cariera sa? Şederea la Besançon
este cea care va relansa ideea de
carieră, imaginea succesului
tânărului episcop de Agde fiind încă
vie în memoria sa şi întărindu-l să
reziste într-o lume în care micile sale
reuşite îl fac să fie pizmuit şi urât de
colegi grosolani ca spirit, apropiaţi
mai mult de fraţii săi pe care îi
părăsise decât de ceea ce ar fi trebuit
să însemne seminarişti adevăraţi.
Poreclit de colegii săi MARTIN
LUTHER, datorită logicii sale
„drăceşti”, dar şi faptului că era
altfel perceput, Julien va continua
şirul întrebărilor care îl priveau pe el
ca ins şi se răsfrângeau apoi asupra
lumii, societăţii pe care o descoperea
pas cu pas. Un noroc neaşteptat face
ca, deşi demis, protectorul său,
părintele Pirard să îl poată ajuta,
recomandându-l celui mai influent
enoriaş al său, marchizul de La
Mole, pentru a-l angaja pe
seminarist în serviciul său. Pentru
Julien acest fapt va însemna să
ajungă în sfârşit la Paris, adevăratul
început al drumul pentru cel ce caută
Glorie şi Reuşită, în accepţie
balzaciană, dar şi pentru cel ce se
căuta în primul rând pe sine, cum e
cazul eroului stendhalian. Plecarea
la Paris înseamnă însă pentru
orgoliosul Julien şi o despărţire
simbolică de doamna de Renal (şi de
tot trecutul, crede el), scenă uşor
romanţată, cu vorbe mari („te
părăsesc pentru totdeauna, fii
fericită, adio!”), cu tensiuni şi riscuri
asumate, pregătind astfel trecerea
spre a doua parte a romanului.

Această nouă secvenţă nu are
cum însă să curme un şanţ uriaş de
întrebări. Aşa cum începuse şi prima

parte a romanului, sub semnul unui
moto explicativ, şi aici moto-ul
trimite spre o sugestie de lectură:
„Ea nu e drăguţă, nu are obrajii
rumeni” (Sainte-Beuve), sugerând,
cel puţin aparent, continuarea unui
conţinut ce ar trebui să amplifice
tribulaţiile erotice ale lui Julien. Dar
acum era vorba de cu totul altcineva,
dacă ne raportăm la o primă
constatare a lui în ceea ce o privea
pe orgolioasa descendentă a
ilustrului neam de la Mole. Ce se
întâmplase în prima parte fusese
oare un roman de dragoste, dacă
acceptăm că în această prima parte
relevarea semnificaţiile iubirii fusese
superioară celorlalte tematici? Or,
analizarea acestui roman, cu urmări
atât de importante în evoluţia
viitorului roman european, porneşte
tocmai de contradicţia creată de
atitudinea pasională a eroului, cu
mult diferită de cea a eroului clasic
sau romantic. Se ştie că teorii
moderne şi post moderne vor pune
sub semnul dubitaţiei existenţa
propriu-zisă a ceea ce se cheamă
dragoste, sentiment perpetuat de
istoria umanităţii. În ceea ce priveşte
statutul lui Julien, ambele iubiri, cea
pentru doamna de Rênal, respectiv
pentru Mathilde, pot fi văzute, mai
degrabă, drept determinări ale
pasiunilor (ce-i drept de natură total
diferită) celor două pentru tânărul
ajuns dintr-odată în cercul intim al
existenţelor lor, relativ stabile până
atunci.

Cât priveşte faptul dacă Julien le-
a iubit pe cele două femei ce i-au
umplut o scurtă viaţă zbuciumată,
aceasta e o problemă superfluă.
Existenţa sa ca personaj (ca şi
existenţa romanului, de acum
încolo) va fi mai puţin determinată
de rostul întrebărilor ce privesc o
sumă de întâmplări şi consecinţele
acestora. Fundamentale sunt
întrebările rostite sau bănuite, cele
care trimit spre zone nevăzute
năucitoare, ale fundamentelor
existenţial-umane, ca şi spre
resorturile, tot mai subtil
specializate, ale facerii romanului în
sine.
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Dorin POPA

Avatar - Alia
până la tine,
nu ştiu cine m-a purtat,
cum am ajuns,
de ce
şi
nici
cum s-a făcut
că nu m-am dezintegrat....
când ....m-ai atins

nu ştiu de unde vii
şi
de ce ai ales
tocmai planeta aceasta pe care eu locuiam
de-a valma cu vrăjmaşii, iubindu-i,
sfârtecându-i şi suferind în locul lor

acum, când lumi nevisate
mă vizitează, împreună cu tine, de parca aş fi
de-al lor
cu greu, cu foarte mare greutate
îmi amintesc
cine eram,
cine poate mai sunt,
dacă TU
ai pleca...
..................................
dacă aş supravieţui trupului acestuia care
mă impinge în sus şi în jos,
dacă mi s-ar mai da, asemeni ţie,
alte şi alte nemeritate şi nevisate întruchipări,
mult, tare mult, aş vrea să văd
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unde te duci TU, Alia,
Alia, unde te vei duce,
după ce potecile mele vor fi zidite...
.........................
cred că Tu, Alia, nu poţi pleca,
pentru că Tu deja eşti.....
..............................
Tu eşti !
nici nu am mai numărat anii în care
existenţa ta mi se părea neverosimilă
şi
încă
.....mi se mai pare....
Tu eşti, exişti,
................
Tu eşti minunea lui Dumnezeu,
singura minune  despre care pot
da seamă,
pot depune mărturie...
................................
pot depune mărturie, sunt Martorul
şi
în vreme ce îmi spun povestea
mă întreb senin :
Tu, Alia, eşti ?

aripile tale întunecau şi
luminau

atât de bogat ca acum
n-am fost, n-am fost niciodată
astăzi, pe o melodie de Vivaldi,
am îndrăznit să te aproximez
fantastice aripe aveai,
aripile tale planau peste lume
aripile tale întunecau şi luminau
totul în jur,
majestuoase, puternice, aripile tale
împlineau, iarăşi, Universul
pentru o clipă, vieţuitoarele
au avut o lungă tresărire !

în jurul tău se ofiliseră împotrivirile
în jurul tău – învăpăiate rostogoliri
în abis,
frunzele uscate se agăţau rugător de
copaci,
nimic din cele ştiute nu se mai putea
petrece
nici nu ştiu de ce mi-a fost îngăduit
atâta de limpede să te văd, să te reţin
n-am fost, n-am fost niciodată
atât de bogat ca acum
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masacru
inocent
dimineaţa ucide
seara ghilotinează
dintre maluri
unde să mă retrag?
florile toamnei
mă întâmpină iar
presimţirile brusc
iau foc
dimineaţa ucide
seara ucide
într-un târziu
adorm
în picioare

poveste
neîncepută şi
nesfârşită
mereu îmi amintesc de tine cu precizie
cum într-o zi voi şti să te întâmpin
cum într-o zi voi şti să stau în faţa ta
chiar zilele trecute, în centrul Iaşului
într-o lungă repetiţie am întârziat
mereu fac exerciţii de adaptare
la imaginea ta
aşa te văd, aşa îmi amintesc de tine:
într-o zi voi şti să te întâmpin
într-o zi voi pleca chiar
în căutarea ta

eşuări
binefăcătoare
ca pe o salvare miraculoasă
ca pe-un pod posibil ridicat
deasupra îndoielilor
ca pe un tub cu oxigen
într-o sufocantă prăbuşire
ca pe o pată de lumină
într-un tunel infinit,
aşa te-am aşteptat !
aşa te-am aşteptat
aşa te aştept!

doar în visul
tău am existat
uneori îmi spun resemnat
să oricând aş pleca
e bine
nimic în plus, nimic mai mult
în veci
nu voi fi
numai visul tău m-a făcut
să visez
că exist
oricând aş pleca este bine
numai tu vei plânge
numai tu vei şti
liliacul nostru ca altădată
la fel
va înflori
oricând aş pleca e bine
roua dimineţii
mă va întâlni
de tine doar mi-e ruşine
că m-ai visat
cum n-am putut fi
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orbecăind şi
toamna, ca
întotdeauna
ca dintr-un tunel subteran am ieşit
când florile toamnei mi-au dat de veste
nu ştiu de ce, dar toamna îmi amintesc
de tine
şi paşii mei şovăitori par, dintr-odată,

să capete un sens
departe se aude un cântec
pe care, odată, l-am îngânat :
„toamnă, toamnă, de ce tulburi
atât de adânc
potecile robului tău…”
iată că, împăcat, devin încrezător
şi ridic şovăiala-mi la rang
de principiu ordonator al lumii
tu eşti alături,
mă ţii de mână,
chiar dacă nu ai glas,
chiar dacă nu exişti…
de ce tulburi atât de adânc
potecile
robului tău ?

nu pot schimba nimic
în vreme ce credeam că mă pot întoarce oricând
animale mici mă luau în posesie, mă croiau,
jocurile, măştile, pozele, sirenele, dulciurile
nu le pot acum părăsi ca şi cum n-ar fi fost
plin de spaimă descopăr în tot locul urmele mele
în zadar încerc să mă aflu pe unde n-am umblat
nu ajungi niciodată atât de aproape de chipul tău
ca să-l poţi fotografia netulburat, pe îndelete
lucrează în tine aspru când nimic nu lucrează
cu toate ale tale te dai legat, când liber te crezi,
lucrează în tine mai adânc decât tine, te acoperă,
înfăţişarea ţi-o dictează, nu ai de ce te agăţa.
plin de spaimă-mi descopăr urmele în tot locul
nu pot schimba nimic, nimic nu pot întoarce
toate ale mele au altă înfăţişare decât m bănuit
în zadar încerc să mă aflu pe unde n-am umblat
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când sensul dispare şi viaţa e
deşartă

acum, existenţa este o ironie nemeritată
peste chipuri zăresc parcă măşti hidoase
care încet pustiesc orice adiere de vânt
şi nimic nu mai este posibil până hăt departe
tu nu mă mai poţi înţelege fără cuvinte
lucrurile se ating cu zgomote surde, scrâşnite
suspiciunea se furişează în jocul copiilor
şi nu mai poţi îmbrăţişa decât cadavre
nu mai poţi primi şi nici dărui nimic
pe stradă se repetă stupidităţi până la epuizare
ultimul om inteligent a fost demult îngropat
toţi şiu totul despre toată lumea în exces
nu mai este posibil un singur gest delicat
femeile frumoase se ascund sub zdrenţe
pentru cine ar mai veni acum potopul ?
în oraşul nostru, oricine poate fi mulţumit
că a prezis cu exactitate orice se petrece
şi, cu adevărat, nici o întâmplare de acum
nu depăşeşte înălţimea oligofrenului
ci toate se petrec în a descreşte
şi în a putrezi cu satisfacţie
ieri, în faţa teatrului,
un înger
a îndrăznit să se arate
şi după un moment de derută,
a fost ucis cu pietre, de mai multe ori,
în vreme ce se striga apăsat, vârtos :
aşa ceva nu există !

cu ploaia în suflet
mama îmi spunea că din prima clipă
am fost îndărătnic şi ursuz,
că refuzam, că amânam să mă nasc
şi acum în fiecare dimineaţă
mi-e greu să cobor, mi-e greu să intru
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în viaţa asta confuză
în apa asta mocirloasă
într-un surghiun dureros
fiecare dimineaţă mă trimite
cu spaimă adâncă am venit pe lume
bănuiam că dispariţia pândeşte
din clipa aceea zilele mele
iar naşterea îmi fura pentru totdeauna
şi libertatea şi veşnicia şi restul
o, nu e pe lume cruzime mai sfâşietoare
decât naşterea care aduce bucurie!!
la ore anume pe care eu nu le ştiu
îmi amintesc despre sufletul meu
din vremea în care sufletul meu nu exista
de când era nemuritor, străin, ubicuu
de când, plângând, se pregătea să mă anime
o, eram fericit într-o vreme fără să fiu,
când m-am întrupat mi s-au luat toate
şi toate, neîntrebat, mi s-au dat pentru scurt timp
şi de puţină vreme plouă în sufletul meu
numai de când m-am născut

închid iarăşi fereastra
dacă în fiece clipă
oglinzile nu s-ar tulbura
şi încrâncenării mele
nu i-ar răspunde
cu încrâncenarea lor
încă aş mai aştepta
închid iarăşi fereastra
pe care niciodată n-am deschis-o.
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Gellu DORIAN

Casa  Gorgias
Zece

n ţipăt de femeie se auzi pe casa
scărilor, dar lui George Dorn i se
păru că acesta vine de undeva de
foarte departe, de pe uliţa Blănarilor,
surd şi fără ecou, ca atunci, cînd de
pe acoperişul bibliotecii, privind
cum cad zidurile de cărămidă  roşie

ale fostei farmacii Semaca, devenită cu trecerea timpului
cuibul de nebunii şi viaţă amară al unor familii de ţigani,
auzi urletul uneia dintre chiriaşe, smolite şi flendurite,
ridicîndu-şi fustele-n sus şi blestemînd tot ce vedea în
jur, de la ingineri şi arhitecţi la activişti de partid şi
salahori, ori buldozerişti care-şi băteau joc de disperarea
ei, din care abia de se percepeau cîteva expresii: să vă
ardă focul Ghenei, să vă mănînce păduchii, să vă
chiorăie maţele cînd vă va fi lumea mai dragă,
comuniştilor, că unde să mă duc eu cu puradeii mei,
hahalerelor, mînca-mi-aţi bujaverca cu tot cu păr, iar de
undeva de sub zid, vocea unui bărbat: zi-le fă, zi-le, că
doar n-o să ne ia caii de la bicicletă, futu-vă-n gît de
căcănari, iar, imediat, dintr-o dubiţă, coborînd cîţiva
soldaţi îmbrăcaţi în albastru, cu armele la umăr şi
cătuşele la cingători, care, la ordinele unui ofiţer de
miliţie, îi înşfăcară pe cei doi şi-i aruncară în spatele
maşinii, închizîndu-le pe loc gura celorlalţi ţigani care
nu voiau să iasă din casa care se demola, ascunzînd în
căderea zidurilor şi-n praful ce se urca la cer o istorie de
aproape două sute de ani.

Johann Gorgias trăise acest coşmar, privind dintr-o
lucarnă a unei clădiri învecinate, fără ca acum să tresară
cîtuşi de puţin la auzul acelui ţipăt abia perceput de
George Dorn, care-şi ducea cana la gură pentru a sorbi
cea de a zecea gură de vin, şi ultima, trăgînd pe nări
aroma plăcută de scorţişoară. Nimic nu părea să fie mai
liniştitor ca acest moment al vieţii lui alunecate în
singurătate ca epava unui vapor tras la mal de edecarii
care tocmai se retrăseseră în cherhana la o bere.

Nu singurătatea îl rodea acum pe George Dorn, ci
nepăsarea alor săi, pentru care el nu mai era o miză, ci,
probabil, o povară, cum nu-şi dorise vreodată să fie nu
numai  pentru ei ci pentru nimeni. Doar un mic necaz
cum a fost defecţiunea centralei, iscînd altul a cărui
gravitate nu o simţea încă, dar a cărui ameninţare se
făcea auzită pe casa scărilor, fără să o ia în seamă, îl
putea arunca într-un stres din care ieşea abia atunci cînd
defecţiunea (sau ce se întîmpla) era pusă la punct. Şi
acum defecţiunea fusese atît de uşor remediată, doar cu
o atingere cu un băţ a ţurţurului de gheaţă care
înfundase chitul de evacuare a gazelor, încît merita să
bea o cană cu vin fiert, gîndind la ceva ce nici prin minte
nu i-a trecut pînă atunci cînd a văzut groapa din spatele
blocului, peste care, pînă în acea zi cînd au decis
demolarea, a existat Casa Gorgias, cea a  primului spiţer
din Oraş, care acum, prin nu ştia nici el ce miracol, se
afla în faţa lui şi-i citea gîndurile ca pe o carte.

Aşa vedea şi George Dorn în trecutul lui Johann
Gorgias, care, de la moartea Rosaliei (odată cu dispariţia
ciumei din Oraş, cînd totul putea fi foarte bine şi frumos,
dacă nu ar fi picat peste tîrg Eteria pe care a dat tot
timpul vina pentru sperietura soţiei lui în acea zi cînd a
fost executat în piaţă Ahmed, sperietură de la care i se
trăsese moartea), n-a ştiut cum să se reintegreze bunului
mers al urbei, în care era staroste, chemat aproape zilnic
la primărie să dea o mână de ajutor. Nu-l mai interesa, în
aparenţă poate, situaţia dintre egumenii greci şi
tîrgoveţii care-şi pierduseră pămînturile. Aceştia,
simţindu-l la ananghie, au dorit să-i cumpere cele peste
cinci sute de fălci de păşune din jurul Rediului, pe care
Johann le cumpărase în ideea de a face acolo o casă
pentru Rosalia, lîngă cea a lui Arapu, la care aceasta se

U
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ducea foarte des în zilele de vară. Dar nu a cedat
insistenţelor acestora, mai ales că la una din negocieri,
arhimandritul l-a trimis pe aşa-zisul Veniaminis,
nerenunţînd la suspiciunea care-l îndemna de a-l încerca
pe Johann încă o dată în privinţa travestitului defensor,
dat în urmărire în întreaga lume ortodoxă din zonă. Şi ca
să arate că nu a uitat nici de celălalt călugăr, Johann
Gorgias l-a întrebat pe falsul Veniaminis unde este
Sofronie, nedespărţiţi, din cîte înţelesese şi, mai ales, din
cîte bănuia că aceştia îl caută, astfel, în continuare pe
Ianis Caraianis, cel despre care spiţerul nu mai ştia
absolut nimic.

Şi în privinţa pămînturilor altora, la ce bun să se mai
lupte cu avocaţii sosiţi de la Iaşi cu deciziile gata luate? I
se păruseră în acel an toate cîte se întîmplaseră în jurul
lui fără nicio noimă, fără vreun sens anume pentru
destinul lui care nu-şi mai profila nimic pentru viitor.
Cînd îşi privea copiii, parcă simţea un impuls care-l
făcea să nu şi-i recunoască. I se păreau străini şi rămaşi
ca o grea povară pe spinarea lui cocoşată de atîtea
treburi rezolvate cu bine pînă atunci, dar cu eforturi pe
care numai el le ştia. Dar nu se recunoştea nici pe el, aşa
cum îl descoperise într-una din zilele lui foarte grele
George Dorn, sosit acolo, să vadă dacă toate cele scrise
în hîrţoagele aduse de Ivaşciuc sunt adevărate sau
arhivele au păstrat numai imaginea unui om atît de
devotat obştii că familia nu mai conta cîtuşi de puţin
pentru el. (Îl ştia pe Johann  Gorgias foarte legat de
familia sa, de copii, de Rosalia, pe care nu o va putea
alunga niciodată din mintea lui.). Nici pe departe!
Johann Gorgias a rămas şi după moartea Rosaliei acelaşi
tată iubitor, alături de copiii lui de care, cînd el lipsea de
acasă, se îngrijea Rashela, care aproape că se mutase la el
cu cele trei surori care se străduiau să nu-i lipsească
nimic jupînului, în ideea că alişverişul din această
afacere să însemne drumul lor spre America. Rashela ar
fi făcut chiar mai mult pentru Johann, dar, cînd se
gîndea la aşa ceva, mai ales cînd îl vedea venind din baia
din spatele casei, îmbrăcat în halatul lui matlasat şi încă
rumen la faţă, îi apărea în faţă Gertrude cu vorbele ei
ameninţătoare şi tot la Şloim al ei se ducea să se
răcorească. Dorea asta mai mult din cauza Marghioliţei
care ar putea, la o sufocare a sufletului, să-i cadă în pat;
şi de acolo înainte toate belelele vor curge gîrlă, iar
liniştea ei făcută praf… Dar ce, aşa era liniştită? Iahve,
Iahve, cum mă necăjeşti, îşi spunea, cerîndu-şi iertare,
ştiind că doar ispita era cea care îi mîna gîndurile spre
patul lui Johann.

În acel pat, mereu cu aşternuturile curate şi acoperit
cu aceeaşi cuvertură verde de catifea, n-a intrat nimeni
străin de la moartea Rosaliei. Doar el se strecura,
noaptea, cu gîndul mereu la ea, ostenit, pentru că de
dimineaţă pînă seara tîrziu era plecat în Oraş, unde-şi
găsea de lucru, fie la spital, fie la Primărie sau Epitropie,

unde cei cinci consilieri îl aşteptau ca pe o mană
cerească, să găsească diverse căi de mobilizare a
fondurilor pentru refacerea Oraşului după ciuma şi
războiul care secaseră pînă la ultimul bănuţ visteria.
Spiţeria devenise o obişnuinţă şi de cum termina
treburile prin Oraş - că oricît ar fi fost el de pornit pe
Judecătorie, tot trecea să vadă ce procese mai sunt pe rol
şi dacă va fi cumva nevoie şi de el - se ducea în
laboratorul din spate şi, ca la o primă pasiune şi profesie
care l-au făcut celebru nu numai în tîrg, se apuca de
preparat prafuri de tot felul - „să fie acolo, să nu
trebuiască” -, stînd de vorbă cu Lochman, omul
Marghioliţei, care înţelesese că Johann nu va ceda
niciodată nici spiţeria, pentru care avea un nou zapis
domnesc, nici trupul lui cu care aceasta va fi dorind să se
joace din pur interes. Apoi discuţiile cu Sir Robert Ker
Porter se lungeau uneori pînă după miezul nopţii, acesta
prelungindu-şi şederea în casa lui Gorgias mult peste
cele două luni cerute, atunci cînd s-a întors pe vreme de
ciumă, pasămite, de la Istanbul. Cînd acesta l-a anunţat
că pleacă la Londra, pe Johann Gorgias l-a apucat o
tristeţe şi un dor de ducă, aşa cum numai în tinereţe se
simţea îndemnat de suflet s-o ia din loc. Acest lucru s-a
întîmplat după ce Johann Gorgias primise hrisovul
domnesc de la Ioan Sturza, prin care era ridicat la rangul
de boier de clasa întîi. Atunci a organizat pentru prima
dată de la moartea soţiei şi a mamei lui primul chef la
care a fost prezentă mai toată boierimea din Oraş. Sir
Ker Robert Porter a promis că va scrie o carte despre el,
dar după ce a plecat, acesta n-a mai dat niciun semn.
George Dorn aflase că agentul britanic cu acelaşi nume a
publicat mult mai tîrziu un jurnal în care a amintit şi
despre şederea lui în Oraş, însă nimic despre Johann
Gorgias. Se pare, după spusele lui Titircă, Sir Robert Ker
Porter a fost agent trimis din Brody, atît la Istanbul cît şi
în ţările de sub dominaţia otomană, pentru a pregăti
ceea ce urma să se întîmple cu cîţiva ani mai tîrziu, cînd
ruşii au ocupat toată Moldova, pentru pregătirea
atacului final împotriva turcilor. Ivaşciuc avea alte
argumente, iar în cărţile călătorilor care au descris
Oraşul  cum le-au dictat conştiinţa şi puterile nu prea
avea încredere. Cum să-l creadă pe Max Fried Thielen,
care în cartea sa Die Europaische Turchey, apărută în 1828
la Viena,  spunea că prin Oraş trece Siena şi că acesta se
învecinează cu Cernăuţiul, în Galiţia, sau pe un  altul, că
nici nu-i mai reţinuse numele, care spunea că în Siena se
varsă multe alte rîuri mici, cînd pentru el, care a văzut
nenumărate hărţi, cartografii, arhive întregi, era clar că
Siena nu putea fi alta decît amărîta de Sitna, care mai tot
timpul anului era seacă, revărsîndu-se peste Cişmea
doar primăvara cînd se topeau zăpezile şi vara în timpul
ploilor cu debit mare, iar celălalt pîrîiaş nu era altul decît
Dresleuca, care despărţea Oraşul de Pădurile Ursachi
după care se află Curteştii unde s-au oploşit de pe
vremea Curţii Domneşti curtenii scoşi din drepturi, iar
prin buricul tîrgului a trecut din totdeauna Cîcaina, cea
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care, după ce prelua toate mizeriile din Oraş, mai ales
cele de pe Uliţa Căsăpiei, se strecura pe sub Podul de
Piatră şi se ducea spre Tulbureni, acoperită mai tîrziu de
străzi şi noi cartiere cînd în Oraş a fost făcută prima
canalizare. Erau argumentele lui forte în faţa lui Titircă
şi mai puţin cea a lui George Dorn, care, cînd auzea de
hărţi, cartografii, cărţi vechi despre Oraş, făcea pe dracul
în patru să intre în posesia lor. Cînd în bibliotecă a
primit sub formă de samisdat o carte despre ansamblul
urban medieval din Oraş, din acesta mai rămăseseră
doar cîteva case răzleţe prin fostul cartier Vrăbieni, altele
rătăcite printre blocurile de tipizate din fosta Grădină cu
trandafiri, cum i se spunea ceastei Marchian-Folescu,
devenită mai tîrziu Gorki, şi cele mai multe în Centrul
Vechi, care, dacă nu ar fi fost astfel salvat, ar fi fost
dărîmat în momentul cînd mai toţi evreii din Oraş
plecaseră, în schimbul a zece mii de dolari plătiţi lui
Ceauşesacu, părăsind ştetl-ul pe care l-au zidit cu atîta
trudă imediat după plecarea ruşilor din Oraş, cînd
afacerile s-au dezvoltat atît de mult, şi apoi după marele
incendiu din 1887, cînd în Casa Gorgias locuiau
strănepoţii lui Johann Gorgias, cei din familia Haynal şi
Binder. La astfel de argumente Titircă strîmba din nas,
cum că tot mai frumoase sunt poveştile lui, în care
Oraşul capătă lumină, nu cenuşa unor arderi de sub care
arhivari ca tine, Ivaşe, scot firimituri de care să se bucure
unul ca tine, amice Dorn - că aşa-l gratula Titircă pe
colegul lui atunci cînd cele patru sute de votcă îi
dezvoltau imaginaţia de care acesta de cele mai multe
ori se bucura.

Nu acelaşi lucru părea că face acum Johann Gorgias
cînd, de sub creţii frunţii lui George Dorn, scotea gînduri
şi fapte de-ale lui de mult îngropate. De unde ştia gazda
lui, a cărei prezenţă a simţit-o tot timpul în preajmă, mai
ales atunci cînd a rămas singur, că, în acei ani, cît
Rashela a stat mai mult la ei, după moartea Rosaliei,
pînă au crescut copiii mari şi au putut să se îngrijească
singuri, el s-a gîndit foarte mult la şoldurile ei frumoase
şi la mijlocul subţire al acesteia, care născuse nu mai
puţin de cinci copii – că ajunge, Rashy, să ne oprim, cum
îi spunea Şloim cînd a văzut că burta acesteia creşte
pentru a cincia oară - şi Rashelei îi plăcea să se simtă
privită de Johann, priviri care o înfierbîntau şi o făceau
să se gîndească la rele; de unde? de unde ştia George
Dorn aceste gînduri, că el nu le-a spus nimănui? Dar
cum să-i explice aceste lucruri George Dorn lui Ivaşciuc,
care nu putea depăşi limita unei pagini scrise, frumos
arhivate şi descoperite pentru prima dată de el,
imagindîndu-şi că absolut totul ar fi posibil în jurul unui
document, fie el şi foarte sumar? Cu Titircă mai mergea,
aşa cum a fost în acea zi, cînd, după mai multe
preumblări prin Oraş, pe la Hanul Piraţilor, pe la
Pufoaica Ruptă, pe la Jegosul, şi cînd poveştile acestuia
despre trecutul Oraşului au întrecut chiar şi imaginaţia
lui, a urcat pe acoperişul bibliotecii, unde a stat mult

după apusul soarelui, încercînd să deseneze în minte
toate intrările vechi în Oraş, toate uliţele şi mahalalele,
toate ceastele şi casele care, în acele momente, nu mai
erau, dispărînd aşa cum dispărea chiar sub privirile lui
Casa Gorgias, al cărei trecut i s-a părut cel mai
impresionant, stînd acolo, pe culmea Dealului lui Boteş,
ca o cetate timp de două sute de ani, fiind cu adevărat
una din cele mai importante case ale Moldovei doar în
perioada cît a fost locuită de Johann Gorgias.

George Dorn ştia că va urma pentru Johann Gorgias o
perioadă de oarecare linişte, dacă linişte se poate numi
aceea a unui bărbat care rămîne singur, cu doi copii pe
cap, şi cu atîtea alte probleme de rezolvat: unele ivite din
acordarea noului rang boieresc, care-l obliga la tot felul
de întîlniri şi mai ales la dări de tot felul, altele din cele
de agent austriac – lui îi plăcea să i se spună consul sau
excelenţă -, din care se adunau, de fapt, toate celelalte
avuţii ale sale pe care puseseră ochii egumenii greci, cu
care, de cînd a venit Inochentie, se afla în linişte, dar şi în
mare pericol, pentru că aşa cum îi plăcea să spună, de la
greci cînd primeşti afecţiune trebuie să fii atent ce-ţi vor
cere imediat după aceasta... Şi lui călugării i-au cerut
pămînturile de la Rediu şi Tulbureni, pe care le cultiva
an de an, împărţind recoltele în mod egal cu cei care-l
lucrau. Taxe nu plătea mănăstirii, aşa cum plăteau mai
toţi tîrgoveţii ortodocşi, pentru că el, catolic-protestant
fiind, dar ecumenic în relaţiile dintre biserici, susţinea
această comunitate devenită destul de numeroasă de la
sosirea italienilor, polonezilor şi cehilor în Oraş. Iar cu
Holzschucher, preot tînăr şi inimos, dornic să termine
biserica din marginea de sus a Mahalalei Morăreşti, de
lîngă grădinile lui Ciolac, se avea în cele mai bune relaţii.
Vizitele acestuia la el şi ale lui la preot deveniseră o
obişnuinţă spre final de săptămînă, cînd Johann Gorgias
încerca să se relaxeze şi să uite de toate necazurile din
ultima vreme. Holzschucher era extrem de jovial şi bun
conviv, ceea ce lui Johann Gorgias îi lipsea atît de mult
într-un oraş în care timp de trei decenii nu reuşise să-i
înţeleagă pe boierii care tocau sume mari de bani pe
chefuri interminabile, trimeţînd, pe vreme de ploaie,
înainte de a ieşi în Oraş, cercetaşi să vadă dacă străzile
sunt accesibile sau desfundate de nu puteai trece pe ele
abia după trei zile, în loc să ia măsuri să pietruiască acele
uliţe pe care le blestemau ori de cîte ori treceau pe ele.
De fiecare dată le cerea în adunările Epitropiei, unde
aceştia veneau ghiftuiţi şi rîgîind la cîteva minute, să
scoată bani din buzunare şi să pietruiască uliţele
tîrgului. Cu greu s-au lăsat convinşi să pună lodbe de
plop pe Uliţa Mare, unde, în vremurile frumoase ieşeau
la plimbare, prinzînd gustul înfrumuseţării zonei, care,
tot la insistenţele lui Johann Gorgias, au fost presărate cu
stîlpi în care au arborat sfeşnice cu cîte trei şi patru braţe
în care Primăria asigura la o săptămînă lumînările
groase cumpărate de la lipoveanul  Pavel Iacovlov, care-
şi încropise în Tîrgul Nou o fabrică de parafină. În acei
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ani reuşise să mişte Oraşul din înţepenirea medievală în
care întîrziase secole de-a rînd, ordonînd cheltuielile
Primăriei şi Eforiei, mai ales după apariţia
Regulamentului Organic, spre modernizare şi mărire a
arealului civilizat.

George Dorn a văzut timp de încă două decenii
bătălia lui Johann Gorgias cu mentalităţile retrograde
din Oraş şi apariţia celor mai frumoase case pe care, mai
tîrziu, colindînd străzile pline de şantiere care lăsau în
urmă noile cartiere tipizate sau privind de pe acoperişul
bibliotecii, le-a văzut demolate, ştergînd din memoria
timpului eforturile lui Johann Gorgias care a dorit ca
Oraşul să arate ca o mică Vienă. Şi într-un fel reuşise.

Cînd îi veni această idee, simţi privirea lui Johann
Gorgias cum îl săgetează, iar vinul fiert, din care sorbise
ultima gură, gîndindu-se să se ducă să-şi mai ia încă o
cană din ibricul de pe aragaz, i-a împrospătat cu aroma
de scorţişoară iarăşi gura ale cărei buze stăteau lipite sub
mustaţa lăsată să cadă peste barba pe care nu şi-o mai
îngrijise de-o lună. Gîndi că nu arată prea bine, ci
dimpotrivă, ca boierii tîrgoveţi pe care Johann Gorgias
cu greu i-a pus pe calea cea bună. Dar i-a pus. Johann
Gorgias, în schimb, arăta impecabil, bărbierit, cu
sprîncenele mari şi stufoase sub fruntea pe care abia de
se iveau cîteva riduri care ascundeau un trecut demult
dispărut şi reinventat acum de cei trei prieteni prin
insistenţele doar ale unuia dintre ei, nu întîmplător
gazdă pentru cîtva timp; cu ochii înceţoşaţi, în care
pîlpîiau două luminiţe care-i făceau obrajii albi, ca daţi
cu pudră, să strălucească uşor, scoţîndu-i bărbia în relief.
Semăna cu cel din fotografia pe care i-o arătase Ivaşciuc
cu mulţi ani în urmă, cînd discuţiile despre Farmacia
Semaca, fostă Haynal, fostă Binder, fostă Gorgias se
ţineau lanţ şi tîrgul vechi se reclădea, odată cu
demolarea lui, în capul lor, ca într-o reconstrucţie secretă
pe care nu trebuia să o mai afle nimeni, pentru că orice
fel de readucere a trecutului de acest fel - că aşa putea fi
luată de către securiştii care stăteau cu urechile larg
desfăcute asupra oricărei nostalgii de acest fel, cum le
spunea Titircă – putea fi devastatoare; iar Ivaşciuc avea
cele mai solide convingeri, fiind, la acea oră singurul
racolat se securitate (nu s-a ferit să le-o spună amicilor
lui, în chiar ziua cînd a fost chemat la camera 9 de
Ciobuţ, cel ce răspundea de un astfel de sector, cum erau
arhivele). Şi lui George Dorn îi fulgeră prin minte acele
momente, în timp ce-l privea cu admiraţie pe Johann
Gorgias stînd pe fotoliul pe care de mult nu se mai
aşezase nimeni. Hainele acestuia nu mai contau în acel
scurt portret; i le analizase cu cîteva minute în urmă, dar
merită să se spună că erau impecabile şi stăteau foarte
bine pe spiţer. Cum să nu impună un astfel de chip între
cele ale unor boieri bărboşi, care, după plecarea
fanarioţilor de la Iaşi, deveniseră şi mai plîngăcioşi,
pentru că nu înţelegeau ce rost aveau noile reguli, atît de
severe, ale Regulamentului Organic, pe care Johann

Gorgias îl citea în şedinţele de consiliu, accentuînd pe
rolul noii administraţii care nu mai dă voie să te duci cu
plocoane pe la tot soiul de dregători, să obţii ceea ce nu
meriţi, titluri cu care unii mîncau simbrie frumoasă pe
daiboj, cum îi certa Johann Gorgias uneori, în auzul de
peste timp al lui George Dorn. Păi, cum aşa? întrebau
boierii care-şi făcuseră din asta un obicei, părînd a fi
singura cale de ajuns la cele mai înalte titluri. Lumea se
schimbă, dragii mei, le spunea Johann Gorgias, care
devenise pentru ei de nesuferit. Păi cu acei bani mai
curînd să vă pietruiţi uliţele din faţa caselor, puteţi să vă
faceţi case noi, să lăsaţi ceva în urmă, le spunea Johann
Gorgias care ştia cît de mult, în fond, l-au ajutat unii
dintre gospodarii Oraşului cînd a sosit de la Iaşi (este
adevărat, nu cu mîna goală, ci cu destul bănet şi leacuri
de care ei aveau nevoie, dar şi cu toată averea lui
Geofroy). Şi nu l-a uitat pe Pomir, nici pe Cârmâz, nici
pe Teodor de Mustaţă, acum ramolit şi retras la moşia
lui de la Mîndreşti; oameni fără al căror ajutor n-aş fi
ajuns aici – recunoştea acum boierul de primă clasă,
aşezat în jilţul cel mai frumoas din sala de şedinţe a
Eforiei din Oraş.

Holera venise odată cu ostaşii ruşi, care au trecut
Prutul deodată prin trei locuri: pe la Darabani, pe la
Ungheni şi pe la Leuşeni. Cu ce treabă, lumea nu prea
ştia, că au intrat paşnic, fără zarvă prea mare şi s-au
aşezat pe unde au găsit bunăvoinţă, că au găsit, că de nu
ar fi găsit aşa ceva ieşea din rus tot năduful de invadator
şi atîta le mai trebuia celor ce se împotriveau, cum a păţit
medelnicerul Grigore Racliş, căruia, nedeschizînd uşa
casei pentru cîţiva ofiţeri ruşi, care au dat năvală, din
sperietură, nevasta şi-a pierdut minţile – cum povestea
Titircă, înflorind cum numai el ştia. George Dorn era şi
el pe aproape şi aflase că Johann Gorgias fusese informat
imediat după plecarea eteriştilor şi apoi a turcilor din
Oraş, de emisarii ruşi care soseau la el lună de lună, că
ostaşii ţarului au pornit deja spre Moldova, iar
Alexandru al II-lea este în relaţii foarte bune cu
împăratul Francisc I al Austriei şi Napoleon al II-lea,
care, păsămite, puneau de petrecanie turcilor, aflaţi în
degringoladă în Balcani, după prăpădul făcut de Eterie.
Johann Gorgias trimetea toate aceste informaţii la Viena,
de unde i se spunea că lucrurile nu stau chiar aşa, dar să
fie foarte atent cu acei emisari, pentru că unii dintre ei
puteau juca rol dublu, fiind trimişi de otomani, care, la
rîndul lor, duceau tratative cu austriecii în vederea unei
coaliţii împotriva ruşilor, care, în calculele împăratului,
puteau fi, la o adică, un pericol mult mai mare pentru
Europa decît turcii. Grea misiune pentru Johann
Gorgias, care, însă, l-a scos din starea aceea de abulie,
provocată de grelele pierderi din familie.

Pînă la invazia ruşilor şi a epidemiei de holeră,
pentru ceea ce făcuse dar şi pentru a-l încuraja pe mai
departe să lupte, să nu renunţe, cum era pregătit şi cum
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îi scria însuşi împăratului la Viena că ar dori să se
retragă, o delegaţie de la Viena, condusă de Johann
Lippa, l-a decorat pe Johann  Gorgias cu medalia
imperială de aur, cea mai înaltă distincţie a Casei de
Habsburg, care i-a adus satisfacţia pe care, fără să-şi
impună în vreun fel sau să-şi  fi facut vizibilă dorinţa, a
aşteptat-o din momentul cînd s-a angajat în slujba
împăratului. La Viena, totuşi, nu se gîndea atît de cinstit
în privinţa lui, considerat a fi un om bun de sacrificat,
fugar pentru unii, invidiat de alţii, înstrăinat, care, cu
ecumenismul lui, stă mai mult cu ortodocşii la masă
decît cu protestanţii, aşa cum informase Grosman, la un
moment dat pe cînd se mai afla în Oraş, dedat la
chiolhanurile boiereşti care se ţineau lanţ peste tot în
tîrg. Uneori, pînă la ravagiile Eteriei, care ajunseseră
pînă la graniţele imperiului, era aproape uitat. Şi el
dădea vina pe Ianis Caraianis, alias Iuri Gavrilov, fost
Veniamnis, (poate chiar şi alias Petuhin?, că lui George
Dorn îi scăpase de sub control aventurile levantinului pe
care l-a urmărit pînă ce a ajuns pe malul Oltului, de
unde şi-a pierdut urma, iscîndu-se despre el tot felul de
poveşti demne doar de crezul fabulatoriu pe care-l
practica Titircă ori de cîte ori i se dădea prilejul), că nu-i
trimetea informaţii din sud, unde fierbea ura între turci
şi greci, aproape de graniţele imperiului, destul de
măcinat şi acesta din interior de tot felul de intrigi.
Numai dragostea Rosaliei îl făcea să meargă mai
departe, pentru că demnitatea pe care şi-o construia cu
forţele proprii însemna foarte mult pentru iubita lui
soţie, care, în realitate, l-ar fi vrut numai pentru ea, să-l
aibă mereu acasă, în spiţeria din care să iasă şi să urce la
ea în cameră, unde fericirea lua proporţii de nedescris.
Fă şi tu ca Şloim, care-şi vede numai de afacerile lui, sau
ca Garabet Bolfosu care adună bani cu nemiluita din
comerţul şi băncile lui, şi nu te mai risipi în tot felul de
treburi, ce ai tu cu egumenii greci, lasă-i în plata
Domnului lor, ce te amesteci, să-ţi găseşti sfîrşitul prin
nu mai ştiu ce iatagan şi ascuns prin firidele galeriilor de
sub Oraş, de să nu te mai găsească nimeni niciodată, că
uite, te roade ciuma de pe picioare, nu te poţi lupta
singur cu ea, că dacă aşa vrea Dumnezeu, aşa se
întîmplă, să mai cureţe pămîntul din cînd în cînd – dorea
de fiecare dată să-i spună Rosalia soţului ei care venea
ostenit de pe drumurile desfundate ale Oraşului, oricînd
în pericol, nu numai de a fi linşat, dar şi de a aduce
nenorocita de boală care s-a cuibărit peste tot în sărăcitul
burg uitat de lume. Dar nu-i spunea, desigur, niciodată
(şi poate rău a făcut), era bucuroasă că-l vede vesel şi
mulţumit, gata să se ocupe şi de ea şi de copii, ca de
singura lui avere, la care nu ar renunţa pentru nimic în
lume.

Aşa, de fapt i-a scris, în acei ani, împăratului o
scrisoare lungă, pe care nu i-a expediat-o din teamă să
nu-l supere şi să-i ceară excomunicarea şi trecerea la
adormiţi, scrisoare despre care George Dorn ştia şi-l tot

ruga pe Ivaşciuc să i-o caute, să o găsească, pentru că
dacă nu a trimis-o, înseamnă că este pe undeva prin
arhivele familiilor Binder sau Haynal, ori chiar prin
stufărişul imensei arhive lăsată de familia Pisoschi, cu
care, fără prea mare plăcere, Johann Gorgias s-a
încuscrit…Dar Ivaşciuc ştia că o astfel de scrisoare, dacă
a existat cu adevărat, nu putea fi păstrată la vedere, ci
poate chiar distrusă, dacă spiţerul, care ţinea la
demnităţile lui, se temea atît de mult sau nu dorea să-l
supere pe împărat. Poate, spunea Ivaşciuc, într-un
moment de deznădejde şi lehamite, cum erau multe în
acei ani, Johann Gorgias să fi gîndit la o astfel de
scrisoare, poate chiar să o şi fi scris, cine ştie, dar ea nu
poate fi găsită nici într-o arhivă. Cel puţin în acestea pe
care eu le frecventez. Ce, îţi este greu să ţi-o imaginezi?!
îi spunea Titircă lui George Dorn, cînd acesta invoca
acea scrisoare, aşa cum făcea acum, pentru o fracţiune de
secundă, privindu-l în ochi pe Johann Gorgias, cum
credea, în euforia acelor momente, că acesta se află în
faţa lui. Impasibil, cum poate fi un ins sosit de peste ani,
din trecut, în imaginaţia unui om viu şi pasionat de o
secvenţă a istoriei locului pe care doreşte să-o
reinventeze, Johann Gorgias, singurul care ştia de acea
scrisoare, scrisă înainte cu cîteva zile de a primi medalia
de aur din mîna agentului imperial, Johann Lippa, nu
putea confirma sau transmite o informaţie pe care a
dorit să n-o ştie nimeni, nici măcar acel spirit al
viitorului pe care l-a simţit mereu în preajmă şi pe care
acum îl privea recompunînd tocmai existenţa lui
înghiţită pentru totdeauna de timp. Îşi propusese să uite
de atunci de ea şi să se ocupe de  treburile de departe ale
imperiului, de copii, şi, dacă conştiinţa l-ar părăsi măcar
pentru cîteva minute, şi de Rashela, care cu cît înainta în
vîrstă cu atît devenea mai frumoasă, sau aşa o vedea el,
care de zece ani nu mai atinsese nicio femeie. Deşi
Marghioliţa i s-ar fi pus în braţe şi l-ar fi întinerit şi l-ar fi
făcut, încet-încet, să o uite pe Rosalia. Dar el nu o dorea,
nu pentru că aşa i-a spus Gertrude prin Rashela, ci
pentru că o astfel de relaţie i-ar fi pătat pentru totdeauna
demnităţile, aşa cum, atunci cînd a ars acea scrisoare,
ascuns într-una din  galeriile de sub casă, credea că
existenţa acesteia, în care şi-a spus toate păsurile şi şi-a
exprimat lehamitea pentru tot ce se petrecea în lume şi
în jurul lui, descoperită peste ani, i-ar diminua imaginea
vieţii lui pe care şi-o dorea imaculată şi în viitorul pe
care el, prin George Dorn, a avut posibilitatea să-l
privească, imaculat, deci, aşa cum arăta acum în faţa
acestuia care gîndea că dacă ar fi citit acea scrisoare ar fi
aflat, poate, şi alte lucruri, care ar fi arătat un Johann
Gorgias mai uman, mai viu, cu pasiuni multiple, uri şi
dezechilibre fireşti, ca atunci cînd un bărbat devine mai
bun sau mai rău, ascunzînd existenţa unei amante sau a
mai multora, răutăţi, fapte urîte, nedemne, dar absolut
omeneşti. Imoralitatea naşte mai mult interes omenirii
decît moralitatea, şi-a amintit George Dorn un aforism,
nu mai ştia cui aparţinînd. Or Johann Gorgias a pus, în
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faţa lui George Dorn, totul pe masă, în afară de acea
scrisoare. Semn clar că trecutul nu poate fi reinventat, ci
descoperit doar aşa cum îl dă la iveală unul ca Ivaşciuc
sau cum îl repovesteşte şi-l recreează altul ca Titircă,
pentru care, de fapt, acesta, trecutul, face parte din
prezent şi numai din prezent, viitorului oferindu-i-se
doar generozitatea imaginativă a prezentului. Titircă ştia
să filosofeze chiar şi pe această temă, încît lui George
Dorn îi convenea să-l provoace la cîte o votcă pentru a
scoate de la el ceea ce nu putea afla de la Ivaşciuc.

Vestea sosirii ruşilor îi speriaseră rău de tot pe evreii
din ştetl, încît, urmînd sfatul lui Iosub sin Iosub, care-l
primise în găzduire la el pe Cohn Goldberg, venit de la
New York să ia cu el o sută de evrei din Oraş, Dorohoi şi
Sighet, pentru o afacere pe care numai între neamurile
lor putea fi făcută acolo, s-au adunat în casa lui Johann
Gorgias – pentru că acolo orice s-ar întîmpla nu se ştie şi
este bine păzită, cum a spus Iosub sin Iosub, sfătuit de
rabinul Iosub sin Crai, care a ţinut să se afirma astfel în
faţa americanului – şi au decis lista celor ce urmau să
plece în America. Printre aceia, la insistenţele Rashelei,
deşi îi venea greu să se despartă de ele, urmau să fie şi
surorile ei, Swaha, Puja şi Mishra. Primele două se
căsătoriseră chiar în acele zile cu fiii lui Iancu Sărăcuţu şi
nu avură nicio problemă cînd li s-au strigat numele
dimpreună cu cele ale soţiilor, în timp ce cu Mishra, cea
mai frumoasă dintre ele, au început discuţiile şi
negocierile, la care un rol decisiv l-a avut Johann
Gorgias, care a condiţionat adăpostirea tuturor evreilor
la el în casă, cu includerea pe listă şi a Mishrei împreună
cu soţul ei, Marin Pomir, de care Mishra n-a vrut să se
despartă nici în ruptul capului, dar, desigur, şi voia să
plece în America, unde puteau ajunge în afacere numai
evrei puri, cum a ţinut să spună, convingător,
americanul. Şi pentru asta Marin Pomir trebuie să se
convertească la cultul nostru, a spus Cohn Goldberg. Şi
aici n-a fost loc de nicio negociere, chiar dacă Pomir, cu
lacrimi în ochi, a dat cu greu consimţămîntul. În fond ce
avea de pierdut? Nu era el prea bisericos, iar la cîte a dat
bisericii şi la cît pămînt a căzut mai pe nimic în grija
egumenilor greci, ce mai conta că Marin al lui trece la
cultul mozaic. Pentru aceasta însă trebuia să se facă
circumcizia. Cel care a făcut acest lucru pe loc, în
laboratorul spiţeriei, a fost medicul Iordache Samurcaş,
sosit nu de mult în Oraş şi intrat în graţiile lui Johann
Gorgais. Operaţia a decurs uşor, iar cînd fiul lui a ieşit
din spiţerie cu kipa pe cap şi cu un nou nume, Iacob,
Pomir aproape că nu l-a recunoscut, de parcă ar fi fost
jidov de cînd lumea, iar Mishra a vărsat cîteva lacrimi de
fericire, nu că soţul ei s-a convertit ci pentru că acum era
sigură că va ajunge în America, visul cu care a trăit pînă
atunci, făcînd tot ce i-a cerut Rashela şi Şloim. Numai ea
ştia cîte,…şi Iahve…Că, nu-i aşa, ce păcat să fie acesta de
a te converti şi de a ajunge, de fapt în grija aceluiaşi
Dumnezeu, cînd şi Rashela, pentru a obţine, pe vremea

cînd i-a fost greu, încrederea lui Johann Gorgias, a fost la
un pas de a se converti la religia acestuia, deşi jupînul,
cum îi spunea ea, nu i-o ceruse niciodată. Iar acum dacă
i-ar cere ceva ce-şi doreşte, şi ea are, i-ar da fără nicio
ruşine şi poate că i-ar fi şi lui mai bine, iar ea ar avea
ceva în plus pe lîngă a lui Şloim al ei…Cum au mai toate
femeile, că altfel simţi ceva străin, aşa cum a avut parte
atunci în beci cu acel ofiţer rus, şi te întorci la al tău cu şi
mai mare patimă…Dar ce-mi trece prin cap, Iahve?… Fie
necazul, fie disperarea, fie chiar credinţa te poate duce la
aşa ceva. Totul este să crezi în Dumnezeu, i-a spus
Johann lui Marin Pomir, pe care-l cunoştea de cînd era
mic, cînd a stat la ei cîteva săptămîni, cînd a venit în
Oraş. Şi astfel, întocmită lista, plecarea celor patruzeci de
evrei din Oraş spre Dorohoi, iar de acolo spre Sighet, de
unde urmau să plece spre vaporul care-i aştepta în
Britania, trebuia grăbită.

Şi ca şi cum ar fi plecat să facă nu ştiu ce comerţ în
Brody, evreii au ieşit într-o dimineaţă de iarnă din Oraş,
în locul lor venind alţii, mult mai disperaţi, de la
Chişinău, aducînd vestea apropierii oştirilor ţariste, care
nu făceau prăpăd dar nici bine nu lăsau în urmă, cum i-a
spus Iţic lui Johann Gorgias care dorea să ştie cît mai
multe despre iminenta invazie, Iţic, botezat pe loc
Sfeclariu, pentru că a cumpărat crîşma al cărui stăpîn a
fost un alt evreu cu acelaşi nume, plecat cu fugarii spre
Sighet. Şi aşa că acolo, în acea casă şi cîrciumă, parcă nu
s-ar fi întîmplat nimic. Cei sosiţi păreau decişi să
înfrunte în Oraş orice urgie, neştiind că după un an,
după ce holera va trece, dintre aceştia doar jumătate vor
mai rămîne în viaţă.

De la venirea lui Caruzo, căruia tîrgoveţii i-au spus
Carouţi, care a lăsat vreo trei fii în urmă, în Oraş, pînă la
izbucnirea holerei, au mai venit medicii Metz, botezat
imediat de localnici Meţu, Heorhiadis, un aventurier, un
fel de Casanova al Oraşului, de care s-au bucurat toate
cucoanele care-şi făceau rînd zilnic la uşa lui pentru
consult, de la care, nu ştia nici el de la cine, dar poate de
la fetele de la Crucea de Piatră sau de la cele de la Hanul
lui Vanghelie, sau de la cele de la Hanul lui Roset, a luat
un sifilis pe care l-a împrăştiat şi prin unele case
boiereşti, că Johann Gorgias nu mai ştia cum să-i vindece
pe soţii acestora, că încă nu avea leac pentru aşa ceva, iar
boala o numea şancru, boală de care Heorhiadis a murit
nu peste mult timp, iar alţii, avînd bani, fugind pe la
Paris sau Viena s-au vindecat, rămînînd fără mădular.
Heorhiadis a murit în timpul holerei, aşa că lumea a
crezu că din cauza epidemiei a dat ortul popii
ştrulubaticul doftor. Alt medic, de folos lui Johann
Gorgias a fost Smidt, cum, la fel a fost şi Iordache
Samurcaş, venit în oraş cu zece slugi ţigani, în care
spiţerul în timpul epidemiei de holeră a găsit cel mai
bun spijin.
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Abia atunci, după cum găsise în arhivă Ivaşciuc, lua
fiinţă spitalul Mavromati, încît, în timpul holerei, peste
treizeci de case au fost puse la dispoziţie pentru bolnavii
iscaţi din rîndul ostaşilor ruşi. Ivaşciuc, cu acribia
arhivarului, la care George Dorn alipea urechea să audă
cît mai clar numele rostite şi să le descopere, mai tîrziu,
cînd stătea pe fotoliu din camera lui, în ochii lui Johann
Grogias, le citea de pe un tabel - auzi, auzi, nici atunci nu
plăteau nimic ruşii, ia, auzi cum sună:” Vidomostie
pentru anume câte case s’au luat în …, aşa…, pentru
spitaluri şi alte magazii pentru oştirile ruseşti care nicio
plată nu s-au primit”. Anul 1832, a continuat Ivaşciuc,
enumărînd cele patruzeci şi două de case, dintre care
treizeci au fost făcute spitale în care nu tîrgoveţii găsiţi
în pragul morţii pe uliţele pustii ale Oraşului au fost
internaţi ci ostaşii ruşi, deshidrataţi şi cu ochii duşi în
fundul capului, din cauza cărora vibrionul holerei nu a
putut fi stăpînit de Johann Gorgias, care a dat ordin prin
Eforia Oraşului ca toată lumea să stea închisă în casă şi
să aştepte ajutoarele pe care le va trimite celor bolnavi.
Chiar el, cînd venea din Oraş, după ce făcea baia cu
silitră şi sulf şi alte mirodenii şi se ungea pe tot corpul
cu alifii, nu se ducea în casă, ci dormea într-o magazie
din curte, pentru a nu transmite eventualii microbi
preluaţi copiilor sau celorlalţi oameni aflaţi în slujba lui
sau găzduiţi în casă.

Prin Oraş, doar din cînd în cînd, putea fi văzut cîte
un car tras de boi, plin cu cadavrele culese de pe uliţe,
cadavre care erau duse la groapa comună de la marginea
tîrgului, spre Valea lui Boyan, unde, după ce se turna
var încins peste cadavre, erau acoperite cu pămînt pe
care groparii îl bătuceau bine. Într-una din zile, în timp
ce săpa, unul dintre gropari a căzut mort în groapa cu
var şi a fost lăsat acolo, pentru că celor de pe mal le-ar fi
fost imposibil să-l scoată în timp ce sfîrîia sub bulbucii
roz-murdar de var clocotit.

Casa medelnicerului Grigoraş Racliş, a cărui jalbă
făcută către Departamentul Ministeriei Pricinilor din
Lăuntru, Ivaşciuc i-a arătat-o lui George Dorn, a fost
ocupată cu forţa de generalul rus Voinov, cu aghiotanţii
săi, pentru că era mai izolată şi părea a fi cea mai
îngrijită din Oraş. Primăvară fiind, în mai, Racliş stătea
în casă cu Safta, soţia lui, şi-şi beau ceaiul de dinainte de
culcare, cînd au auzit bătăi puternice în uşă. Doi trimişi
ai căminarului Petrachi Asachi, închinat din primul
momentul ruşilor, l-au însoţit pe generalul Voinov, păzit
de ofiţerul Alexei Ivanovici, pentru a ocupa casa. Aflînd
despre ce este vorba Grigori Racliş n-a vrut să deschidă
uşa, ştiind că odată intraţi în casă, ruşii nu vor mai ieşi,
aşa cum au păţit zilele trecute Grigori sin Cristea Mani,
în a cărui casă ruşii au făcut spital, şi Garabet Bolfosu,
care, avînd mai multe case, a dat una dintre ele, nu de
bună voie, ruşilor pentru a-şi organiza acolo o chitărie,
iar alte case erau pe listă să fie date ostaşilor ruşi care au
umplut uliţele Oraşului, cum erau cele ale fraţilor

Trancu sau ale evreilor Aron, Avram şi Marcu Croitoru,
toate devenite spitale. Şi lista era mult mai mare, din cîte
auzise medelnicerul, recent făcut efor al Oraşului,
demnitate de pe urma căreia nu primea niciun ban, dar
trăgea destule ponoase. Cum să mai accepte încă una
acum? Şi cum gîndea acestea, a văzut uşa sărindu-i din
ţîţîni, la fel şi Safta lui, care a trebuit dusă imediat la
spital, pentru că de spaimă şi furie şi-a rupt hainele de
pe ea, pierzîndu-şi minţile. Ceea ce l-a determinat pe
Racliş să scrie acea jalbă şi s-o trimită fără niciun folos la
cei îndreptăţiţi să-i facă dreptate.

George Dorn ascultase cu atenţie povestea
medelnicerului, spusă de Ivaşciuc dintr-un document
găsit în arhivă, poveste  pe care, recunoştea, n-o auzise
în acele zile prin Oraş, acesta fiind cu uliţele pustii,
gemînd prin case de durerea pe care holera le-o provoca
celor atinşi de boală. Citi însă cu atenţie lista celor
patruzeci şi două de familii care au trebuit să iasă din
casele lor şi să facă loc ostaşilor ruşi, listă care se încheia
cu o notă, pe care o citise cu glas tare, să o audă şi
Titircă: „ S’au plătit cu analoghie dela boeri şi neguţitori.
S’au plătit din banii naţiei jidoveşti. I s-au plătit din banii
cazacilor trecători.” Ca să vezi, a spus Titircă, de parcă
mai tîrziu, în Cel de al doilea război mondial, după ce au
bombardat oraşul, au distrus teatrul şi au devastat
„Laurianul”  au plătit ceva; tot noi le-am plătit lor…

Dragos Pătrașcu

De fapt, numai Johann Gorgias ştia cine a plătit cu
adevărat toate acele stricăciuni făcute timp de doi ani în
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Oraş de ostaşii ruşi. Muriseră, ce-i drept, şi ei pe capete,
dar îşi dăduseră ortul popii şi peste o mie de tîrgoveţi,
printre care şi feţe cinstite, cum scria în raportul său
către împărat Johann Gorgias. Din cauza acelei epidemii,
oastea ţaristă nu şi-a mai continuat drumul spre sud, ci
s-a întors peste Prut, unde a adăstat în cazărmile din
Odessa, părăsite cu peste zece ani urmă de ostaşii lui
Ipsilanti.

Ca şi cum toate ar fi fost puse la punct, după un an de
la plecarea ruşilor, Oraşul liniştindu-se, iar absenţa
Mishrei din casa lui făcîndu-se simţită, pentru că aceasta
a fost ca o soră pentru fiica lui mai mare, Ana, vestea pe
care aceasta i-a adus-o cu timiditate, cum că ar vrea să se
mărite, l-a făcut pe Johann Gorgias să constate că a
îmbătrînit şi nici măcar nu ştia cîţi ani a împlinit fiica lui,
a cărei naştere, după moartea altor trei copii, l-a făcut
atît de fericit pe el, dar mai ales pe Rosalia: dar eşti încă
un copil, nu-i aşa? i-a spus Johann fiicei sale, care
semăna leit cu mama ei, dar avea şi trăsăturile lui,
constatînd abia atunci această asemănare –; să nu fi fost
el oare atît de atent cu copii lui? se miră George Dorn
atunci cînd citi uimirea de  pe chipul spiţerului.
Douăzeci şi trei, tata. Aha! s-a mirat acesta, dîndu-şi
seama că Ana l-ar putea judeca pentru ignoranţa sa. Dar
nu era aşa. Ea aştepta să o întrebe cu cine. Şi-l cunosc
cumva pe fericitul pretendent? Johann Binder von
Legenfeld. A, da! Sărdarul…Dar e…Da ştiu, cam aşa
cum ai fost şi tu faţă de mama. Ce este rău în asta? Nu,
nu, nu-i nimic rău, a spus Johann, oarecum liniştit că în
familia lui venea un Bendel, pe care-l remarcase în mai
multe rînduri în adunările făcute în Oraş. Şi nu vrei
cumva ca mîine să fie nunta? A, nu, a spus Rashela de
după uşă, căreia Ana i-a destăinuit dragostea ei cu ani în
urmă şi care a sfătuit-o să-i spună în mod direct tatălui
despre intenţia ei, ea ştiind că Ana avea deja la activ
aproape trei ani de cînd se iubea cu Johann Bendel.

În timpul epidemiei de holeră, cînd nu a avut voie să
iasă din casă, s-a întîlnit cu acesta în galeriile de sub
Oraş, cu ştirea ei, că dacă ar fi aflat Johann Gorgias, la cît
de necăjit era atunci, ar fi alungat-o din casă. Dar
Rashelei i-a plăcut totdeauna să rişte, aşa cum riscase
acum cu acest răspuns, la care, mirată, Johann n-a zis
nimic, ci i-a zîmbit, ca şi cum Rashela ar fi fost Rosalia,
mama Anei. Ha, şi-a zis Rashela în sine, se gîndeşte la
mine, o ştiu, o ştiu Iahve, dar păzeşte-mă, te rog!…

Rashela era atît de iubită în casă, încît dacă Johann ar
fi decis să renunţe la ea, copiii lui Gorgias s-ar fi dus în
casa lui Şloim şi şi-ar fi petrecut timpul acolo.

Tot Rashela i-a deschis prohabul şi lui Enachi, cel
mic, neastîmpăratul, care a pus ochii pe una din fetele
lui Pisoschi şi-i curgeau balele după ea numai cînd se
gîndea darămite cînd o vedea. Aici, dacă Johann ar fi
aflat ceva, nu mai conta nimic, o azvîrlea afară ca pe o
cîrpă, pentru că fetele lui Pisoschi nu aveau o faimă
bună în Oraş, cea mare fiind amanta secretă a lui Krauss,

care se folosea de galeria prin care şi Rashela l-a
îndrumat pe Enachi să se ducă la Elena cea oacheşă a
celui mai bogat om din Oraş, că ban la ban trage, şi de ce
să pună alţii mîna pe aşa avere, cînd putea să ciupească
şi ea cîteceva de acolo…

La anul, tată, desigur. Nu mîine – a spus Ana. Dar nu
trece prea mult timp? a spus Johann spre mirarea Anei.
Cu vremurile astea este bine să batem fierul cît e cald.
Păi, cînd spui tu! Peste patru luni, să avem timp să ne
pregătim, să se mai aşeze şi lumea, că nu vezi, nicio
nuntă nu are loc acum în Oraş, că lumea încă îşi jeleşte
morţii.

Nunta a avut loc după şase luni, cum a cerut Binder,
ale cărui treburi la Viena nu suportau amînare. La
discuţia cu Binder, singura condiţie pusă de Johann
Gorgias a fost aceea ca nunta să aibă loc în salonul casei
lui, destul de mare, de care în ultimii ani s-au bucurat
numai străinii. Astfel ar fi prezentă acolo şi Rosalia, a
adus el un argument imbatabil, ştiind că Johann von
Binder, sas mîndru şi plin de bani, ar fi vrut ca nunta să
se petreacă în marele salon al lui Teodor de Mustaţă,
unde mai toate nunţile mari din Oraş se petreceau. Fie, a
spus acesta. Nu am nimic împotrivă. Încă se simte praful
de puşcă şi mirosul cadavrelor, încît o nuntă mai
modestă ar da bine în faţa celor hămesiţi. Dar Johann nu
dorea pentru fiica lui cea mare o nuntă modestă, ci una
la care să ia parte destul de multă lume, încît atunci cînd
i-a prezentat lista invitaţilor, printre care era şi familia
Calimach, cum îi plăcea lui Johann să pronunţe, Binder a
rămas surprins şi a vrut să mai analizeze încă o dată
salonul. Da, era destul de mare, iar curtea şi parcul,
refăcut de Ipser, primăvară fiind,  arătau bine, încît va fi
loc pentru toţi cei invitaţii.

Ana era fericită. Şi asta conta foarte mult pentru
Johann, care, spre uimirea lui, nu se mai gîndea cu
tristeţe la Rosalia, ci cu o resemnare care-i dădea voie să
se simtă, sufleteşte, mai liber. Şi oare această linişte de pe
chipul lui, să nu-l ducă cumva la uşa Marghioliţei, că
poate o fi primit, prin vis, dezlegare de la Gertrude? se
întreba Rashela, care a rămas mai mult decît mirată şi
ceva pe deasupra cînd a auzit din gura lui Johann
Gorgias numele Marghioliţei Calimach, care abia aştepta
o astfel de invitaţie. Un deget să-i dai machidoancei că-ţi
ia toată mîna şi te lasă apoi şi fără ea, îi spunea ea în pat
lui Şloim, care începea să priceapă şi alte ofuri în glasul
soţiei lui. N-ar fi bine să te retragi pe lîngă casă, că amu
avem cu ce face faţă tuturor necazurilor, iar surorile tale
au ajuns deja în America, încît, faţă de amintirea tatălui
tău nu mai am nimic de făcut, decît să am grijă de tine şi
de copiii noştri – i-a spus Şlomy, la care Rashela a rămas
mută şi şi-a spus în gînd că dacă îl va prinde, cu prima
ocazie, pe Johann că-i face ochi dulci, îi va pica în braţe
şi-o să i se ofere cu totul, că atunci cînd un soţ îşi vrea
soţia pe lîngă casă este clar că nu mai are mare încredere
în aceasta… Şi măcar să se întîmple ceva ce să-i placă şi
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ei şi să n-o acuze cumva pe degeaba. Or ea i s-a dăruit
numai lui, cu o singură excepţie, cînd ofiţerul rus a
prins-o în beci şi i-a făcut rost de-un orgasm profund în
doar cîteva minute: cred că spaima, mai mult, decît
senzaţia de plăcere, mi-a putut provoca aşa ceva, îşi
spunea mereu Rashela în gînd cînd îşi aducea aminte de
rus şi dorea şi ea o altă aventură, dar nu cu oricine, ci cu
jupînul, care a rămas singur de atîta vreme…

Cînd s-au stabilit locurile la masă pentru invitaţi,
Rashela a ţinut morţiş să stea lîngă familia Calimach, să
poată urmări îndeaproape toate mişcările acesteia. Însă
Marghioliţa, spre mirarea ei, nu mai părea atît de
interesată de Johann Grogias, avînd, cum se spune, în
buzunar hrisovul domnesc pe numele lui Iosub
Dobrovoţchi, un tînăr sas venit de la Viena, care, în chiar
săptămîna viitoare, ca din senin, urma să deschidă o
nouă spiţerie în Oraş. Dacă nu a reuşit cu  Franz Xavier
Naiman, nici cu Lochman, plecat la Iaşi (al cărui cavou,
mergînd nu de mult în dulcele tîrg, George Dorn l-a
văzut în cimitirul Eternitatea), a reuşit acum cu Iosub
Dobrovoţchi, pe care Marghioliţa, imediat după nuntă, a
ţinut să i-l prezinte lui Johann Gorgias: - Lumea trebuie
să se schimbe, stimate consul; tinerii trebuie să ia locul
celor depăşiţi… - Bucuros, tinere, pentru acceptul primit
de la domnie. Era şi nevoie acum încă de o spiţerie în
Oraş - i-a spus Gorgias. Dacă vei avea nevoie de vreun
sfat, te rog să nu mă eviţi – a continuat acesta,
întinzîndu-i mîna. Îţi voi sta la dispoziţie cu tot ce pot.
Aşa mi-a stat şi mie la dispoziţie Geofroy, despre care
sper că ai auzit…Ha, ha, ha – cel care trata rănile cu
băşina porcului! – a spus Marghioliţa, care, văzînd că
nu-l poate răni pe Johann Gorgias, a încercat să-l
ironizeze pe cel care l-a ajutat atît de mult. Şi acela a fost
ultimul dialog al lui Johann Gorgias cu Marghioliţa,
care, deşi trecută binişor de vîrsta amorului înfocat,
mulţumită că un june vienez îi va călca de aici înainte
pragul, şi de acolo, direct în pat, pentru că l-a ajutat să
obţină spiţeria, nu-şi va mai arăta interesul pentru
spiţeria lui Johann Gorgias, decît pe furiş, cînd în cea a
lui Dobrovoţchi nu găsea cele necesare, vechiul spiţer,
pasionat de meseria lui, fiind la zi cu cele mai noi
doctorii, la modă la Paris şi Viena.

Aceste mici amănunte, între Ivaşciuc, Titircă şi
George Dorn făceau sarea şi piperul discuţiilor pe care
cei trei le purtau aproape zilnic în perioada cînd Oraşul
se transforma de la o zi la alta: ai văzut, au dispărut şi
cele două case ale lui Bolfosu, mai e doar una, cea de
lîngă Biserica Sfîntu’ Gheorghe; pînă cînd şi castelul i l-
au dărîmat; păi, era şi normal, de bine ce au dat jos şi
casa lui Bedra; săracul, s-a spînzurat în timp ce-i
dărîmau casa; toată strada Pictor Grigorescu a căzut; au
dat jos treizeci de sinagogi pînă acum, au mai rămas
două; ce mai, tot ştetl-ul l-au făcut praf, doar ceva pe
Săvenilor a mai rămas; s-a dus în America şi Hoişie ( şi
George Dorn şi-a adus aminte de Silviu, colegul lui,

căruia, găsindu-l la New York, în Forest Hills, cînd i-a
oferit un album cu imagini din vechiul Oraş, cu case care
dispăruseră, acesta i-a spus: să nu-mi mai aduci aşa
ceva, vreau să uit, vreau să nu mai ştiu; mă doare
sufletul; că prin cartierul acestuia, plin de magherniţe, a
hălăduit şi el, primind de la prietenul lui, la Paşti acele
turtiţe de aluat, uscate: ia, e pască de-a noastră, ia, şi el
lua şi i se păreau extraordinare…); Schfartz a murit de
pancreatită, iar soţia lui a plecat după familia Segal, că
George ştie el cît de mult şi-a belit ochii dupa Jana; şi
Clipa, librarul a întins-o, cu Eta lui, oi vei, oi vei, ţipa
Sharf, Etica mea, Etica mea, scoateţi-o de sub rafturi!,
atunci cînd au căzut rafurile cu rechizite şcolare peste ea;
numai Haler a mai rămas şi colega noastră Glasberg, dar
şi Sergiu Shlontz, Robert Filarmonistul, care primeşte de
la mătuşa lui din America renta viageră, numai să stea
aici să-i păzească proprietăţile din Centru Vechi;  mă mir
că nu s-au legat şi de biserici; ai văzut cum au dat jos
farmacia Semaca; care s-a numit şi Ighia – a ţinut Ivaşiuc
să aducă în discuţie o denumire a Casei Gorgias,
căpătată după ce Catinca, fiica mijlocie a lui Johann
Gorgias, devenită Argenti, după a doua căsătorie, care s-
a măritat, la îndemnul lui Virginie, cu doctorul Jeschki
din Fălticeni, lîngă care nu a stat prea mult, pentru că şi-
a dat seama că Rossignonca i-l folosea cu destul de mare
frecvenţă pe firavul ei soţ, şi s-a oferit consulului
olandez din Galaţi, Argenti, care avea mari influenţe în
Porto Franko, deci după ce aceasta vinde drepturile
farmaciei cu o mie de galbeni lui Binder, care, la rîndul
lui o vinde lui Emerich Haynal, adică tot în familie,
numind-o Farmacia Semaca, Emerich Haynal, căsătorit
cu Emelina, una din fiicele lui Johann Binder, soţul Anei,
fiica lui Johann Gorgias; că, ai văzut cum s-au brodit
toate, că aşa le-a fost în genă, că erau mari iubitoare
femeile care se trăgeau din familia Ziegler, Emelina,
semănînd ruptă bucăţică cu Rosalia, i-a făcut soţului ei
nu mai puţin de paisprezece copii, din care numai patru
au trăit…, nu se mai putea opri Titircă de explicaţii ce-i
păreau juste, în acest caz, şi lui Ivaşciuc.

Prin urmare, Johann Gorgias nu a rămas chiar singur,
că imediat după ce Ana s-a căsătorit, făcîndu-i acesteia o
nuntă de s-a pomenit mulţi ani l-a rînd în Oraş, a venit,
subit, nunta Catincăi, care, mai liberă la atitudini faţă de
tatăl său, cu lecţii luate de la Rashela în privinţa
secretelor femeieşti, mergînd mai des la prietena de
familie de la Fălticeni, care încă se mai gîndea la Johann
Gorgias, i l-a adus în  casă pe doctorul Jeschki, un soi de
craidon al Fălticenilor care, la îndemnul lui Virginie, a
pus mîna pe Catinca, care i-a cedat din prima noapte,
cînd au fost găzduiţi în casa acesteia. Johann Gorgias n-a
mai avut încotro şi a trebuit să-i facă nunta Catincăi la
un an de la cea a Anei, deşi Catinca era mai mică şi încă
necoaptă, aşa cum credea el. Dar se vede, şi-a spus
George Dorn, Johann Gorgias, cît a trăit Rosalia şi mult
după moartea acesteia, nu şi-a prea cunoscut odraslele,



254 vol. 21, no. 2 (85-86)| Primavara 2011

care, deşi arătau un respect cuviincios faţă de tată,
duceau o viaţă dublă, cum se ştie că făcea şi Enachi,
ajutat de Rashela, care, din prea mare dragoste pentru
copii, dar şi pentru Johann, l-a scutit pe aceste de toate
firimiturile intime ale vieţii acestora, care, iată, acum
ieşeau la iveală, cînd bătrîneţile se apropiau de el cu paşi
repezi…

Dar să ştii că s-a numit şi Farmacia Curţii, a spus la
un moment dat Ivaşciuc, care descoperise în arhivele din
Iaşi  şi această denumire, poate că în perioada cînd
Johann Gorgias avea nevoie de sprijinul Curţii Domneşti
de acolo, cînd Marghioliţa tot trimetea jalbe, şi
arhiatroşii de la Iaşi veneau să-i controleze prin toată
casa, aşa cum a făcut Spiridon Asani şi doctorul Efstatie,
care au fost găzduiţi, fireşte, la Marghioliţa Calimach, în
timp ce soţul ei era plecat cu treburi la Viena. Şi Titircă,
evident, confirma şi adăuga poveştile celor doi trimişi
care nu numai că au răscolit atunci toată casa lui
Gorgias, speriind-o pe Rosalia, ci au adunat din tot
Oraşul informaţii care să-l dea afară din spiţerie pe
spiţerul mason, care, pasămite, ar face medicamente rele,
care au adus moartea provocată, în fapt, de prima
ciumă, pe care el a controlat-o foarte bine, ca de altfel şi
pe a doua. Dar se vede că nu a ţinut, nici atunci, nici
altădată, încît Marghiliţa mult prea tîrziu a obţinut loc
de funcţionare a unei alte spiţerii pe care să o controleze
ea prin Iosub Dobrovoşchi; că nici nu mai ştii ce lege mai
poate fi utilă păstrării Oraşului – se întrebă, printre acele
enumerări, George Dorn, întrebare ce părea a fi scrisă şi
pe fruntea lui Johann Gorgias; nu vezi că una singură
este valabilă, cea a partidului; doar n-ai vrea să se
vorbească de veneticii ăştia oploşiţi aici, făcînd averi
după averi, case, grădini ca la Paris şi Viena, din care, ce-
a mai rămas, doar o bucăţică din Pădurea Vîrnav şi cîte o
casă rătăcită prin fosta ceastă Vrăbieni, acum împărţită
în Băncilă, fostă I.C.Frimu, Luchian, fostă Karl Marx şi
Maxim Gorki, fostă Marchian, foste la rîndul lor Uliţa
Grecească, Uliţa Sticlăriei sau Uliţa Lipţcanilor, tăiate la
nord de Bulevardul Eminescu, fost Lenin, fostă Calea
Vîrnavului… Păi, vedeţi dumneavoastră, dragi amici -
conchidea de fiecare dată Titircă, trăgînd cu năduf suta
de votcă pe gît fără să se strîmbe cîtuşi de puţin, uitîndu-
se după alta - ce-i acum nu va mai fi peste o sută de ani,
doar dacă George vă mai corlătăii pe atunci prin Oraş –
ironie pe care George Dorn o aprecie ca atare.

George Dorn îl privea cu atenţie pe Johann  Gorgias,
care, deşi neschimbat, părea a se transforma uşor-uşor la
faţă, ca şi cum peste el, în cele cîteva minute de cînd
stătea în faţa lui, trecuseră zecile de ani trăiţi alături de
marea lui familie; din care, hai, dă-mi un nume, cine a
mai rămas pe aici?, decît o ramură a familiei Pisoschi, cu
care Johann Gorgias nu a fost în relaţii prea bune, deşi s-
a încuscrit.

După nunta Catincăi, care a plecat la Fălticeni, Johann
Gorgias, obosit de treburile zilnice ale spiţeriei, de cele
obşteşti ale Eforiei, în care, ca staroste al comunităţilor
din Oraş, care întreceau la număr populaţia autohtonă,
trebuia să fie zi de zi la Judecătorie să asculte tot felul de
certuri, cele mai multe între neobosiţii şi nesătuii
egumeni greci, care adunaseră în jurul mănăstirii
Popăuţi cea mai mare avere din cîte a cunoscut vreodată
Oraşul  (şi cînd îi vedea pe călugări, îşi aducea aminte de
Ianis Caraianis, gîndidu-se că, totuşi, l-a salvat de la
moarte atunci cînd l-a cules de sub pot, este adevărat, cu
preţul unei morţi, cea a adevăratului Veniaminis,
lăsîndu-l timp de mai bine de zece ani să se odihnească
într-o mănăstire, într-o funcţie destul de mare, cea de
defensor, cu toate drepturile asupra vieţii celor din
mănăstire, deşi putîndu-le face tot răul din lume, nu le-a
făcut nimic, ci, dimpotrivă, i-a vorbit atît de frumos,
căpătînd şi el o educaţie de care, atunci cînd a venit,
hotărît să-şi schimbe destinul, plecînd să lupte alături de
Eterie împotriva turcilor, l-a admirat şi l-a considerat un
produs al educaţiei lui austriece, care, din păcate, s-a dus
la moarte, sau cine ştie  ce alt destin a îmbrăţişat, pentru
că, în catastifele mănăstirii Popăuţi, aşa cum găsise
Ivaşciuc, Veniaminis a murit mult mai tîrziu, îngropat în
cimitirul mănăstirii, alături de Sofronie, aşa cum hotărîse
arhimandritul Inochentie, care, pentru liniştea din
episcopie, care-i asigura postul de mitropolit, a trecut
dispariţia acestora sub tăcere, dîndu-le aghiotanţilor lui
apropiaţi numele celor dispăruţi fără urmă; Johann
Gorgias a ştiut din totdeauna că nu este aşa, dar cum
avea să-i spună lui George Dorn aceste lucruri, cînd, de
fapt, şi acesta, fiind prezent la toate cele întîmplate
atunci, ştia realitatea, pe care Ivaşciuc n-o putea accepta
decît dacă ar fi găsit documente în acest sens, iar Titircă,
nu se mai punea problema, se distra şi ţesea poveşti din
care şi George Dorn a luat cîte puţin pentru cartea pe
care avea de gînd să o scrie:…că atunci cînd se făceau
demolările în centrul vechi, şi au descoperit în beciurile
de sub Oraş tot felul de lucruri, de nu le mai dădeau de
capăt arheologii, nu ţii minte, George – se lăfăia Titircă
în imaginaţia lui -, că într-una din galerii, într-o firidă, s-
a descoperit un schelet, într-o poziţie ciudată, în al cărui
coş al pieptului s-a găsit lanţul şi crucea consistorică-
patriarhică pe care o purtase Veniaminis, şi care se află
acum la muzeu, ce zici?, al cui a putut fi acel schelet?, nu
al lui Veniaminis?; dar de ce nu al lui Ianis Caraianis?
întreba George Dorn; şi atunci, cine să-l fi zidit acolo,
sub casa lui Pisoschi, sau cea a lui Ziegler, fraţii călugări?
întreba Titircă, aprins şi convins, în sine, că Ianis ar fi
putut fi ucis chiar de Johann Gorgias în acea noapte cînd
s-a speriat Rosalia…; dar George Dorn ştia foarte bine că
nu este aşa, iar Ivaşciuc nu lua în calcul astfel de discuţii,
chiar dacă şi lui votcile îi furau uneori minţile), deci,
ostenit de toate aceste întîmplări care i-au marcat viaţa,
Johann Gorgias a început să se gîndească în modul cel
mai serios la retragerea din activitatea consulară şi nu



Primavara 2011 | Contact international 255

ştia cum să o facă, după ce cu ani în urmă împăratul
însuşi l-a decorat cu cea mai înaltă distincţie. Nu putea,
însă, să o facă mai repede de însurătoarea mezinului,
Enachi, a cărui alegere l-a pus pe jar.

În acea zi de vară, la cei şaizeci şi opt de ani pe care-i
împlinise de curînd, Johann Gorgias, pentru a medita
mai bine la ce trebuia să facă în următoarele zile, cînd
era necesar să ia decizia vieţii lui în ceea ce-l privea, a
ieşit la plimbare pe Uliţa Mare a Oraşului, recent
renovată, cu lodbe noi de stejar, date cu dohot, şi
decorată cu flori în vase agăţate de satîlpii de iluminat,
iar la ferestrele şi balcoanele caselor, mai toate ale lui
Pisoschi, cu aceleaşi vase de flori, dînd străzii un aspect
foarte plăcut. Aerul cald de vară, cu acel miros greu de
unsoare proaspătă, îi făcea bine. Trecu de casa Iosub şi
de cea a lui Iţic Sărăcuţu, care devenise zahanaua lui
Moritz Credinciosu, unde găseai de toate, se trezi în
Piaţa Centrală, unde negustorii greci te îndemnau să
cumperi ceea ce ei ofereau, nimicuri, dar şi lucruri de
reală folosinţă: ţi cumpiri ţi di la mini ţeva – i s-a adresat
un negustor care-şi etalase produsele pe tarabă. Praful
gros îl obliga să se uite pe unde calcă, pentru că piaţa, în
acea zi, era şi iarmaroc în care se vindeau cai şi boi, oi şi
porci, păsări, degajînd în aer un miros greu de suportat.
O să iau cînd mă-ntorc, i s-a adresat Johann Gorgias
negustorului grec. Dacă ai ţă iei, ai ţă iei, dacă n-ai ţă iei,
n-ai ţă iei, eu tot aiţi o ţă fiu, că ţi am eu i bun, tari bun la
tini – i-a spus grecul dispus să-l aştepte pînă se întoarce
pe aristocratul care nu semăna cu niciunul din boierii
care năvăliseră piaţa pentru a cumpăra cele trebuitoare,
tîrîndu-şi tulpanele vişinii sau verzi, de mătase, prin
praful gros sau prin pişatul şi bălegarul aflat cu
îndestulare în partea de jos, unde se vindeau vitele. Şi
cînd a trecut iarăşi pe acolo, pentru a se întoarce pe Uliţa
Mare, să o ia pe la poarta din jos, să ocolească pe la
rateşul lui Manolache, să intre apoi şi pe la Garabet
Bolfosu, la un cvas răcoros, s-a oprit în faţa tarabei
grecului, şi din respectul promisiunii făcute, a cumpărat
cîte ceva de la acesta, auzindu-l, apoi, cînd s-a
îndepărtat, spunîndu-i unui boier: dacă ai ţi cumperi,
bine, dacă nu, tot bini, eu aiţi o ţî fiu…Şi cu aceste vorbe
în urechi, simţind în spatele lui, uneori, alteori în faţă,
spiritul acela ciudat, venit de peste timp, care nu putea fi
nimeni altul decît gazda lui de acum, cînd aceasta îşi
sorbea calm vinul fiert din cană şi se gîndea tocmai la el,
crezînd că-l vede cu adevărat aşezat acolo pe fotoliu,
plecă din piaţă spre unde îşi planificase. Johann Gorgias
credea că nu putea fi decît în acel spaţiu în care fusese
casa lui, parcul şi curtea, loc în care se ridicase blocul în
care George Dorn îşi avea apartamentul în care de cîţiva
ani rămăsese singur – bîşbîia prin gînd, ba George Dorn
acum , ba Johann Gorgias, atunci.

După ce plecă de la Bolfosu, unde se interesă, printre
altele, de cursul banilor, la cîţi galbeni s-ar putea aştepta
pe ţechinii şi paralele adunate pîna acum, bînd două

căni cu cvas rece, se îndreptă, pe Uliţa Blănarilor, pe
lîngă Casele cu arcade şi dughenile din  partea de jos a
ştetl-ului, în uşile cărora evreii stăteau oricînd la
dispoziţia eventualilor clienţi – şi o para e bună, decît
nimic! -, spre casa lui, pe care parcă atunci privind-o
pentru prima oară o admiră, spunîndu-şi în gînd:” Este
cea mai mare şi cea mai frumoasă din Oraş!” Şi aşa şi
era, cu flori pe balustrada balconului din faţă şi cu
arcadele înalte, în stil vienez, simplă şi generoasă, că nu
avea cum să fi trecut neobservată de atîţia emisari care i-
au trecut pragul ani în şir, casa lui strălucea în lumina
soarelui, ascunzînd în spate un parc în care se va opri să-
şi odihnească un pic picioarele obosite de atîta drum.
Nici acum nu ducea lipsă de musafiri, încît, Ana stînd la
ei, cu nepoţii, Enache, la fel, cu gînd de însurătoare,
slugi, valeţi şi cu Rashela nelipsind cît era ziua de mare,
nu mai răspundea cu aceeaşi generozitate solicitărilor,
pentru că nici puterile nu-l mai ţineau, nici răbdarea nu
o mai avea ca pe vremuri.

Dragoş Pătraşcu

Văzîndu-l îndreptîndu-se spre parc, cu paşii nesiguri,
însă drept, cu pieptul înainte, de sub pălăria albă cu
boruri largi ieşindu-i părul sur – oi vez mir, ce-a albit
jupînul! -, Rashela, la insistenţele lui Enachi, care tocmai
venise de la iubita lui, s-a hotărît să se ducă să-i spună
ce-l roade pe fiul său. Ştiu, i-a spus Johann, cînd Rashela
i-a spus că ar vrea să-i spună ceva în legătură cu Enachi
– că prin tîrg urechuile lui auziseră zvonuri despre
dragostea nesăbuită a fiului lui… Dar de unde ştia?! s-a
mirat aceasta. Şi adevărul este că Johann nu ştia mare
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lucru despre focurile iubirii lui Enache, dar n-a vrut ca
Rashela să constate pentru a treia oară în ultimii ani că el
este în afara problemelor copiilor lui. Ana îi dăruise cinci
nepoate, una după alta, care-i umpluseră casa, fără ca el
să-şi dea seama, pentru că tot Rashela avusese în grijă şi
de odraslele lui Binder, jucăuş şi iute la pat, cum îi
spunea Rashela lui Şloim, iar Catinca repeta ceea ce a
făcut Rosalia lui: năştea copii care se sfîrşeau după cîteva
zile, fugind tocmai la Galaţi după consulul olandez, că
poate i-o oferi o viaţă mai bună decît cea dusă la
Fălticeni. Şi? a întrebat Rashela. Ştii foarte bine că nu m-
am opus dorinţelor copiilor mei. Le-am oferit de toate,
mai ales libertate, dar şi educaţie aleasă, cum bine ştii. Şi
uite, Catinca a dat greş cu Jeschki. Acum mă apucă dorul
de ea şi nu mă ţin puterile să mă duc pînă la Galaţi. Dar
a scris că va veni în curînd. Ştiu şi eu, a spus Johann
deznădăjduit. Şi Rashelei nu i-a plăcut deloc să-l vadă
aşa. Şi a schimbat foaia. Ştii, excelenţă – şi Johann a
auzit-o pentru prima dată spunîndu-i aşa şi a privit-o în
ochii ei negri şi mari, încă frumoşi şi plini de lumină -,
poate că doamna Gertrude, de acolo, de sus, s-ar bucura
dacă v-aţi găsi pe cineva să vă încălzească zilele, să vă
facă fericit. Au trecut cincisprezece ani de la moartea
doamnei Rosalia şi nu v-am văzut decît singur şi
îngîndurat. Ce-ţi trece prin cap, Rashela? Ce vor spune
copiii?… Am eu grijă să nu spună nimic… Şi Rashela a
vrut să se apropie mai mult de Johann. Acelaşi lucru l-ar
fi vrut şi acesta, dar ambii au rămas pe loc, muţi,
neştiind cu ce să continue…Ce frumos e afară, a spus
Rashela. Avem noroc că suntem în viaţă. Să ne bucurăm
de lumina soarelui, a mai continuat ea… Mai bine
spune-mi ce vrea Enachi – a spus Johann… Vrea să se
însoare, a spus Rashela sec... Cu Elena lui Pisoschi, nu-i
aşa? a întrebat acesta. Da. Păi tot oraşul ştie. Bine că nu
cu Aglaia, că ar fi trebuit să-i ceară voie lui Krauss. Cum,
ştiţi şi de asta?! s-a mirat Rashela, care bănuia că
legătura valetului cu Aglaia Pisoschi este marele ei
secret, că în momentele lui de durere, Krauss, ţinîndu-i
mîna pe şolduri, i se destăinuia Rashelei, care-l asculta
şi-i dădea dreptate, ştiindu-l cît de singur şi delicat este.
Uite, poţi să pui mîna – i-a spus acesta odată, arătîndu-i
prohabul – e tare şi ce să fac cu ea…?… Aglaia ar vrea să
ne căsătorim, dar îmi este ruşine de domnul Johann, iar
familia mea nu ar fi de acord nici în ruptul capului. De
acord, desigur, n-ar fi nici Pan Pisoschi, care dorea
pentru fiicele lui numai fii de oameni înstăriţi, nu slugi…
Fii cuminte, herr – i-a spus, Rashela – ştiu ce are în
pantaloni un bărbat, că am făcut şi eu cinci copii…Şi
Krauss s-a ruşinat şi a renunţat la o eventuală relaţie şi
cu Rashela, care se vedea, îi era credincioasă lui Şloim şi
nu voia să-şi bată joc de casa jupînului Johann… Şi l-a
privit cu atenţie, vrînd să vadă ce va spune…O să
vorbesc cu Pan Pisoschi, dar mai întîi să vină Enachi la
mine, să-mi spună, pentru că un bărbat fără curaj este ca
o muiere cu fustele ridicate. Nu a prea înţeles Rashela

ce-a vrut să spună jupînul, dar a dat din cap ca şi cum ar
fi priceput.

În Enachi, Johann ar fi vrut să-şi pună toată nădejdea
viitorului casei lui. Avusese de gînd să-i lase, prin
testament, toată averea, dar văzînd ce gînduri are, de a
pleca imediat cu Elena la Viena şi la Paris, pentru a toca
tot darul de nuntă – cum de fapt a şi făcut -, Johann şi-a
îndreptat atenţia spre Binder, ginerele care se dovedise
extrem de abil şi cunoscător al multor taine
administrative, necesare într-o spiţerie. Enachi nu s-a
supărat, ci s-a mulţumit cu renta oferită, pe care, cu ce
mai primea şi Elena Pisoschi, au dus o viaţă de huzur,
achiziţionînd lucrări de artă de pe unde ajungeau,
salvînd astfel mare parte din avere.

Dar eşti cam tînăr Enachi şi necopt pentru
însurătoare, i-a spus Johann fiului său, cînd acesta şi-a
luat inima-n dinţi şi a venit să-i spună că el o iubeşte pe
fata lui Pisoschi, cu care vrea să se căsătorească. Teama
lui Enachi era ca Elena, cu doi ani mai mare ca el, să nu
cumva să se gîndească la altcineva, că-i plăcea să facă
dragoste şi era frumoasă, cum bine ştia şi tatăl lui. La
douăzeci de ani, mă consider bărbat. Iar dacă nu eşti de
acord, mă duc la Viena şi mă fac husar în armata
împăratului…Asta ar fi făcut şi el, dacă mama lui nu i-ar
fi deschis ochii. Acum ar fi putrezit prin cine mai ştie ce
groapă comună, pe unde împăratul şi-a purtat
oştile…Dar e mai mare ca tine… Aşa este. Dar ne iubim.
Orice argument i-ar fi adus tatăl fiului, acesta găsea
altele mai convingătoare şi, pînă la urmă, cu inima-n
dinţi, decît să-şi vadă fiul husar prin nu mai ştia nici el
ce locuri, s-a dus la Pisoschi, care-l aştepta, şi au hotărît
nunta. Eu o să fac nunta copiilor, a spus Pan Pisoschi,
pentru că dumneata ai avut deja două nunţi şi nu te mai
ţin baierele. Johann a luat totul ca un afront şi a vrut să
rupă înţelegerea. El se considera la fel de avut ca
polonezul care, prin tot felul de şiretlicuri, a pus mîna pe
toate casele din centru şi pe o grămadă de fălci de
pămînt, pe care n-a vrut să le cedeze egumenilor greci, şi
pentru asta – măcar pentru atît – Johann Gorgias l-a
admirat. Fie, dar darul meu va fi unul consistent pentru
miri, a spus într-un final Johann, a cărui mîndrie, deşi nu
ţinea deloc la ea, nu putea fi terfelită de un parvenit,
cum îl considera el pe Pisoschi, al cărui grad boieresc era
inferior celui obţinut de el.

După nunta fiului său, ultima din familie, ostenit, aşa
cum, l-a văzut în acea zi şi George Dorn, care i-a cerut
lui Ivaşciuc să-i arate testamentul spiţerului despre care
acesta-i spusese că ar exista în actele familiei Haynal,
duse la Viena odată cu plecarea acestora din Oraş, mult
după ce obştea boierilor i-a acordat lui Emerich Haynal
cel mai înalt merit pentru buna activitate a Farmaciei
Semaca, ajunsă mai tîrziu în grija obştii, aşa cum era şi
firesc –cum s-a găsit într-un raport al consilierului
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Boureanu  (că doar casa s-a făcut cu banii Epitropiei,
cum fals credea acesta, ca de altfel cum credea şi Titircă )
–, decît să fie lăsată în paragină şi distrusă, cum s-a
întîmplat cu alte case ale unor boieri care au fugit ca de
ciumă de sărăcia din Oraş şi de numărul mare al evreilor
care au găsit aici cel mai prielnic loc pentru afacerile lor,
încît, mai tîrziu, chiar, după venirea ruşilor în cel de al
doilea război mondial, pe 7 aprilie, au declarat oraşul,
pentru două zile, Republică Evreiască, Johann Gorgias i-
a scris împăratului să-l elibereze din slujba Agenţiei
consulare, pentru că sănătatea nu-i mai permitea să facă
faţă situaţiilor din ce în ce mai complicate ce se iveau de
la o zi la alta, recomandînd-l în locul lui pe ginerele său
Binder, mai puţin cunoscut la Viena – el l-ar fi dorit în
această funcţie de Enachi, dar acesta nu avea astîmpăr,
cum îi spunea Rashelei cînd întîrzia la discuţii uneori
pînă spre miezul nopţii (cînd aceasta ca trezită din vis,
tresărea, oi vez mir, excelenţă, dar s-a făcut tîrziu, şi
Şloim al meu ce-o să zică; zi-i c-ai stat cu mine şi o să te
creadă; dar Rashela ştia ea ce ştia, că în mintea
gîrbovitului ei soţ, încă jucăuş la pat, numai prostii găsea
de la o vreme), că nu ştiu ce-o să se aleagă de el, că a
umplut lumea şi toacă toţi banii agonisiţi; eh, tineretul
din ziua de azi, că noi n-am avut parte de atîta linişte
cîtă au ei acum…Şi de la Viena i-a venit răspuns că
împăratul îi mulţumeşte pentru activitatea depusă în
slujba imperiului, că-i va acorda o rentă viageră de aici
înainte, dar nu este de acord cu alegerea lui, ci va trimite
un consul instruit, pentru că Oraşul pentru Viena este
mult prea important, ca să fie consulatul lăsat pe mîna
unui necunoscut. Şi Johann Gorgias a înţeles, aşa cum a
văzut acum pe chipul lui şi George Dorn, care, cu vinul
în gură, plimbîndu-l dintr-o parte într-alta, aşa cum îi
plăcea pînă să-i dea drumul pe gît, ştia că de aici înainte
tristeţea va fi singura faţă a bătrînului spiţer şi că va
avea parte de ea numai cinci ani de aici înainte.

Eu nu cred, spunea Titircă atunci cînd Ivaşciuc
aducea în discuţie faptul că Johann Gorgias nu a mai
cunoscut nicio femeie de la moartea soţiei lui. Un bărbat
ca el putea avea la picioare pe cele mai multe femei. Şi
multe dintre cucoanele tîrgului l-au dorit, l-au curtat, l-
au invitat la el, iar el a răspuns, negreşit, la fiecare
invitaţie. Şi cum să te porţi cu Raliţa lui Onufrievici, cînd
aceasta te chemă la ea, cînd soţul îi era plecat la Moscova
sau la Sankt Petersburg, că-i plăcea pişicherului să simtă
în nări frigul de pe Neva şi mai ales murea după
rusoaicele înfocate de acolo, cînd te prindea miezul
nopţii acolo şi nu ieşeai în drum, că te linşau lotri?
invoca un posibil adevăr Titircă. Asta ai fi făcut tu,
spunea Ivaşciuc, că Johann Gorgias, pun mîna-n foc, nu
s-a culcat cu pacientele lui. Şi acelaşi lucru îl credea şi
George Dorn, dar i-ar fi plăcut ca cele spuse de Titircă să
aibă şi un pic de adevăr, pentru a condimenta un trecut
al unui om ce părea mai curînd, spre finalul vieţii sale, a
se desprinde dintre monahii cei mai habotnici decît din

rîndul unor inşi mondeni, oameni care intră în contact
cu tot felul de lume. Şi ca să-l convingă pe Titircă de cele
spuse, George Dorn i-a spus că, într-adevăr, Raliţa
Onufirievici, cea mai bună prietenă a soţiei spiţerului
rămas singur de ani de zile, în floarea vîrstei, l-a chemat
de mai multe roi în acel an, să-i aducă prafuri, pentru că
suferea de o boală  de nevindecat (rac se pare, a spus
Ivaşciuc, cum scrie în certificatul de deces al acesteia),
prafuri care-i ostoiau durerile, pe care, spre finele
anului, cînd Onufrievici chefuia la Moscova, nu le-a mai
putut suporta şi a murit în braţele lui Johann Gorgias. În
acea noapte, cînd s-a întors de la Raliţa, lăsată în grija
vecinilor veniţi la priveghi, l-a întîlnit disperat pe
doctorul Cron, venit în Oraş în locul lui Peterson, plecat
la Suceava, ţipînd în gura mare, ca orice nevoiaş de rînd,
că nişte hoţi i-au furat sania cu doi cai, pusă la dispoziţie
de Eforie pentru a aduce bolnavii din împrejurimi. A
doua zi Johann  Gorgias a depus mărturie în consiliu că
aşa a fost şi că doctorului Cron ar trebui să i se dea alţi
cai şi altă sanie, pentru că bolnavii din împrejurimi nu
aveau alte mijloace pentru a fi aduşi la spitale din Oraş.
Despre faptul acesta ştia şi Titircă, însă atunci cînd i-a
spus prima dată povestea lui George Dorn, acesta a
fabulat atît de mult încît părea a se fi întîmplat în acele
zile, cînd, tot aşa, unui profesor din Oraş i s-a furat
maşina, iar miliţia l-a acuzat că şi-a aranjat furtul pentru
a-şi încasa prima de asigurare. Dar ce căutai prin acea
zonă, stimate boier, la acea oră? a întrebat Codău, unul
dintre consilierii care i-au scos vorbe în oraş lui Johann
Gorgias în legătură cu vizitele dese la soţia rusului din
Luizoaia. De unde, probabil, şi bănuielile lui Titircă, sau
mai bine zis, dorinţele acestuia de a-l şti pe spiţer un pic
mai altfel de cum l-au arătat hîrţoagele şi cărţile scrise
despre el.

Într-una din zile, la fel ieşind prin Oraş, să facă un
tur, cum îi plăcea să spună şi să-şi aducă aminte de acele
vizite din tinereţe, cînd bătea noroaiele de pe uliţele
Oraşului, l-a întîlnit pe Pisoschi negociind, lîngă
Uspenia, în faţa unei case, cu boierul Iuraşcu din
Joldeşti, care dorea să cumpere o casă pentru a i-o da
dotă fiicei sale, Raluca, pe care Johann Gorgias o
cunoscuse, cînd a fost chemat de tatăl ei să o vindece de
o boală femeiască, şi care urma să se mărite cu un
căminar de-al lui Balş, nu-şi mai aducea aminte cum îl
chema. Cum se simte fata, domnule Iuraşcu? a întreat el.
Bine, se va mărita în curînd şi te chem la nuntă. O vom
face la conac la noi, la Joldeşti. Vin negreşit - a spus
Johann Gorgias şi s-a ţinut de cuvînt, cînd, împreună cu
Ana şi ginerele Binder au fost la acea nuntă, pe care a
văzut-o şi George Dorn, iar Ivaşciuc a descris-o după
actele pe care le-a găsit în arhiva din Oraş, la care Titircă,
mai puţin interesat de fenomen, pentru că era legat de
viaţa poetului lui preferat, nu a mai putut adăuga nimic.
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George Dorn, de acolo de pe acoperişul bibliotecii,
unde urcase uşor euforizat şi mînat de dorinţa de a mai
vedea odată acoperişurile vechiului Oraş, intrat într-o
demolare demonică, nu auzi cînd Titircă l-a strigat, să
coboare, că biblioteca se-nchide. Şi aşa a rămas acolo
mult după ce colegele lui au plecat, crezînd că, băut
fiind, a plecat mai devreme de la serviciu.

Acum, însă, în casă, cu ultima gură de vin fiert în
gură, George Dorn îşi aminti o secundă cît de greu i-a
fost să iasă din bibliotecă pe geamul de la veceu, după
ce, coborît de pe acoperiş, prin întuneric, pe scările
abrupte ale podului, pînă a ajuns la etajul întîi, spera că
vreun proiectant întîrziat îi va deschide uşa de la intrare.
Nici vorbă. Nu a văzut pe nimeni. Se trezise de-a
binelea. A vrut să sune pe cineva de la telefonul de pe
hol, dar acesta era blocat şi oricît a bătut cu pumnii în el,
nu a reuşit să-l desfunde de fise. Ştia de fereastra de la
baie, pe unde acum cîţiva ani au dat spargerea cei doi
ţigani care au furat nişte albume de artă expuse pe hol
într-o expoziţie dedicată lui Luchian. Îi va fi greu, dar
altă soluţie nu găsise. Nu dorea să rămînă în bibliotecă,
cum mai rămăsese de fapt de cîteva ori, pentru că nu-şi
putea alunga gîndul de la cel care se spînzurase în podul
clădirii cînd a fost expropriat de comuniştii care i-au
naţionalizat casa. Iar imaginea demolării casei lui
Gorgias îi stăruia în minte şi i se părea că în curînd va
vedea pe scările clădirii şiruri de fantome. Cînd îi stăruia
ceva în gînd chiar se întîmpla. Şi s-a decis să iasă pe
fereastră. A reuşit, îşi aduse aminte, cu greu.

De undeva, de departe, din spatele fostei
casei Ziegler, devenită anticariat, pe strada ce ducea spre
deja demolata Farmacie Semaca, îl privi atunci cum iese
pe acel gemuşor, ca acum în sufrageria sa, Johann
Gorgias. Ştia că va scăpa, pentru că, aşa cum îşi
planificase, în această iarnă de peste ani, urma să vină
să-şi vadă spiritul său transformat în gazda care locuia
în apartamentul din blocul zidit în perimetrul fostei lui
proprietăţi, spirit care l-a urmărit de-a lungul anilor. Ce
să le spună el prietenilor lui despre aceste fapte
incredibile ale sale? Nimic. Nici prin gînd să-i treacă,
atunci. L-ar fi ironizat, aşa cum se întîmplă adesea în
astfel de cazuri, cînd imaginaţia contează mai mult decît
realitatea. Şi George Dorn ştia foarte bine acest lucru.

Prefera să privească singur, ca atunci, cînd spre
sfîrşitul vieţii sale Johann  Gorgias se mişca cu greu prin
casă, ieşea din ce în ce mai rar prin Oraş, că uneori
Rashela, de teamă să nu fi murit, intra cu sfială în casă,
aşteptînd pînă ce Johann Gorgias, ferind uşor perdeaua,
abia o recunoştea de după uşă. Deschidea cu vădită
dificultate şi-i dădea drumul să intre. Rashela nu mai
făcea nici ea nimic în casa lui Gorgias, dar îi plăcea să
vină şi să-şi aducă aminte de vremurile bune, printre
care cele rele erau trecute cu vederea, nu şi amintirea
ofiţerului rus care…O să mă ierte Iahve că nu i-am spus
lui Şloim, că ce viaţă aş mai fi avut eu după aceea…?

Era limpede şi pentru George Dorn că Johann
Gorgias nu mai avea mult de trăit. În acea zi de Crăciun,
ultima, mi se pare, a încercat George Dorn să
rememoreze corect, Johann Gorgias i-a chemat pe toţi
din familia lui la el în cameră, de unde nu ieşise de mai
bine de o săptămînă de dinaintea Ajunului. Nici
colindătorii nu a vrut să-i mai audă. Boscorodea ceva de
parcă i s-ar fi adresat cuiva. Nu cu el, fireşte, pentru că
niciodată nu a vorbit cu George Dorn, deşi l-a simţit pe
aproape mai tot timpul. Poate cu Rosalia, cine ştie, se
gîndi George Dorn care nu putuse intra în gîndurile
tulburi ale acestuia atunci. Bucuros că rudele, urmaşii îi
umpluseră casa, le-a spus că nu se simte bine şi că de aici
înainte Ana (pentru că dintre copiii lui numai ea venise,
Catinca fiind plecată, la fel şi Enachi) va prelua toate
afacerile casei, pe care, de fapt, de mai bine de cinci ani
de zile nu le mai avea sub control, renunţînd la ele. Însă
acum se trezise în el iarăşi acel simţ al proprietăţii şi
dorea să se ştie foarte bine cine îl va moşteni. Şi să nu
daţi nimic din averea mea egumenilor greci, că şi aşa au
luat prea mult de la aceşti tîrgoveţi năpăstuiţi..

George Dorn constată că nici atunci, în ultima clipă,
nu-i uitase pe călugări, care au sperat tot timpul că
Gorgias le va lăsa şi lor ceva la plecare. Nimic, nimic! Să
vină Holzschucher să mă binecuvînteze, că uite-o, la uşă,
pe Rosalia, hai dragă încoace, ce te sfiieşti – şi toţi din
casă s-au uitat plini de teamă spre uşă, dar, evident n-au
văzut nimic, aşa cum a văzut George Dorn care stătea la
căpătîiul lui Johann Gorgias, ca acum, liniştit, aşteptînd
ca bătrînul spiţer să plece pentru totdeauna dintre cei
vii. Şi abia după ce a venit preotul Holzschucher şi l-a
miruit şi binecuvîntat, primind de la Johann Gorgias un
plic în care era scrisă o sumă de bani pe care acesta
trebuia să o primească de la ginerele său, Johann Binder,
Johann Gorgias a închis ochii şi a spus: „Ia-mă de mână,
acum vin, vin cu tine.” Şi a murit fără să scoată nici cel
mai mic oftat, ca şi cum ar fi picat într-un somn din care
urma să se trezească în zori. Dar George Dorn ştia că nu
se va mai trezi niciodată, cum de altfel şi ceilalţi din casă,
spre deosebire de el, care era singur că-l va vedea în
această iarnă de peste ani pe cel care i-a fost tot timpul în
preajmă. Şi acum era în faţa lui şi încerca să-i developeze
trecutul ca pe un clişeu din care doar unele imagini
apăreau luminoase iar cele mai multe voalate, pentru că
Ivaşciuc nu le recunoştea, iar Titircă le făcea şi mai
nebuloase cu fabulaţiile lui nesfîrşite şi entuziaste.

Nu a putut nici măcar George Dorn reda altfel de
cum a fost atmosfera tristă şi apăsătoare a acelei zile de
sfîrşit de an cînd cortegiul mortuar a plecat din faţa
casei. Deşi o zi urîtă de iarnă, cu zloată şi vînt biciuind
feţele celor adunaţi în număr mare pe uliţa din faţa
spiţeriei (după cum spuneau şi documentele vremii, pe
care Ivaşciuc le-a adunat de-a lungul timpului, inclusiv
şi relatarea lui Virginei Rossignon din gazeta
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„Siebenburger Wochenblat” din Braşov, prezentă şi ea la
înmormîntarea lui Johann Gorgias, o rivală tăcută şi
respectuoasă, totuşi, a Rosaliei, faţă de Marghioliţa
Calimach, care l-a tachinat tot timpul pe spiţer în
speranţa unei cedări din veniturile lui, şi ea undeva în
mulţime, ţinînd morţiş să fie prezentă la marşul de adio
al celui pe care nu a reuşit să-l cunoască cu adevărat, dar
l-a pizmuit toată viaţa), majoritatea orăşenilor, de la cei
mai săraci, care au cunoscut bunătatea celui mort, pînă
la cei mai bogaţi care l-au respectat la început şi apoi l-
au invidiat şi bîrfit l-a condus pe Johann Gorgias, în
tăcere, la cimitirul catolic de la marginea Oraşului.

Totul a fost organizat de Ana, simplu, aşa cum şi-a
dorit tatăl ei. Venise şi Catinca însiţită de consulul
olandez. Enachi a ajuns în chiar momentul cînd sicriul
tatălui său era scos pe poartă şi aşezat în dricul acoperit
cu un baldachin negru la care erau înhămaţi patru cai
acoperiţi şi ei cu pînză de caşmir de culoare neagră. În
fruntea convoiului, valetul Krauss ducea crucea, simplă,
de lemn, pe care scria numele lui Johann Gorgias şi într-
o paranteză anii  naşterii şi moarţii - (1768-1841).
Pastorul Holzschucher conducea în tăcere cortegiul din
care, imediat după dric, făceau parte cei trei copii, Ana,
Catinca şi Enachi, cu feţele brăzdate de lacrimi şi zloată,
ginerii şi nora, toţi nepoţii care au putut ieşi pe o astfel
de vreme din casă, Rashela, ţinîndu-l de braţ pe Sloim,
cu faţa ca de piatră, fără să schiţeze vreo grimasă la
biciuirile severe ale vîntului, familiile Binder şi Pisoschi,
rudele apropiate şi apoi toate oficialităţile Oraşului şi
membrii consulatului austriac, care purtau pe o tavă
acoperită cu catifea grena cu ciucuri galbeni medaliile şi
ordinele primite de Johann Gorgias de-a lungul anilor cît
a servit cu încredere Casa de Habsburg, aşa cum dorea
spiţerul să le spună celor ce conduceau Austria la
castelul Schonbrunn.

Calea cortegiului era deschisă de jandarmi şi
pompieri călări, iar de-a lungul uliţei Blănari care ducea
spre Rediu, Calea Tîlharilor cum i se mai spunea ieşirii
pe care, din loc în loc, erau aşezate spînzurătorile pentru
tîlharii care dădeau tîrcoale Oraşului şi erau prinşi
asupra faptului. Într-una din ele ar fi dorit arhimandritul
Inochentie să-l vadă pe Ianis Caraianis, alias Veniamnis,
cel care a pus capăt vieţilor a cel puţin doi călugări
antiohieni, cea a adevăratului Veniaminis, defensorul
trimis din Patriarhie, despre a cărui dispariţie ştia şi
Johann Gorgias şi a plecat cu acest păcat în mormînt, şi
cea a lui Sofronie, cel care a fost la un pas de a-l da pe
mîna gîdelui pe criminal.

În spatele convoiului, din respect pentru cel care-a
fost Johann Gorgias, l-au însoţit pe ultimul drum pe
spiţer şi cinci călugări, în frunte cu arhimandritul
Inochetie, care spera că, printre cei din cortegiu, l-ar

putea zări şi pe levantinul care i-a înnegurat atît de mult
zilele. Dar nici George Dorn, care stăruia undeva lîngă
catafalc, nu a simţit prin preajmă prezenta lui Ianis
Caraianis, deşi, Titircă era singur că acesta nici măcar, de
la fuga din mănăstire, nu a părăsit Oraşul, ci a stat în
continuare în casa lui Gorgias şi a fost cea mai vie şi
secretă iscoadă a acestuia. Ivaşciuc n-a luat niciodată în
calcul existenţa acestui grec decît ca salahor  atunci cînd
Gorgias îşi făcea casa.

De undeva din spatele cortegiului, care-şi urma calea
spre cimitir, unde trupul neînsufleţit al lui Johann
Gorgias urma să fie aşezat lîngă cel al Rosaliei, care-l
aştepta acolo de douăzeci de ani, lîngă mormîntul
mamei lui, în liniştea ce era acoperită de rafalele vîntului
care lipea zloata de feţele însoţitorilor şi de paşii acestora
prin noroiul drumului desfundat, se auzi un ţipăt lung
de femeie, pe care George Dorn, înghiţind ultima gură
de vin fiert din cana pe care încă o ţinea în mână privind
caricaturile taurilor imprimate pe ea, l-a auzit, ca un
ecou venit de peste timp, pe casa scărilor, în timp ce
zgomotul, însoţit de paşi repezi şi de vocea acelei femei,
care spunea „de sus, nu de la noi a picat sloiul”, vorbe
percepute vag şi de el, din care distingea şi cîteva
înjurături, se transformă în bătăi puternice în uşă. Văzu
atunci cum Johann Gorgias se ridică şi aşteptă ca el să
iasă pe uşa de la sufragerie pentru a se îndrepta spre uşa
de la intrare care abia de mai rezista bătăilor disperate
ale celui de afară. Lăsînd cana pe etajera de la oglindă,
mirat, dar şi furios pe modul de a insista a celui de afară
– îi mai făcuse aşa de cîteva ori o mătuşă  de la ţară care
venea pe neanuţate la el şi, acum, a crezut că este tot ea -,
s-a apropiat de uşă şi a deschis-o. Fără să înţeleagă nimic
din bolboroselile celui din faţa uşii, a primit între ochi un
pumn care l-a întins pe gresia de pe hol. De jos, în clipa
următoare a văzut o umbră îndreptîndu-se spre uşă. S-a
ridicat, şi clătinîndu-se s-a dus în uşă să vadă cine l-a
lovit. A văzut doar spatele unui ins îmbrăcat în haine de
epocă, pe cap cu o pălărie de fetru cu boruri mari, de sub
care ieşea părul mare şi sur asemănător cu al…Şi, fără să
mai asculte înjurăturile celui care deja era la etajul doi,
probabil stăpînul maşinii boţite de sloiul pe care el l-a
desprins cu băţul acum un sfert de oră de pe chitul de
evacuare a gazelor, a închis uşa şi s-a dus să vadă dacă,
pe fotoliul lui din sufragerie mai era cel pe care el l-a
crezut a fi fost Johann Gorgias. Pe fotoliu nu mai era
nimeni. Cînd s-a dus să ia cana de pe poliţa de la oglindă
şi-a văzut faţa desfigurată, plină de sînge. Întinse mîna
spre cel din oglindă şi încercă să-i şteargă firicelul de
lacrimă ce-i ieşea din ochiul stîng. Cel de dincolo făcea
acelaşi gest, pentru ochiul lui drept. Dar nici unul nu a
reuşit. Doar George Dorn, după ce s-a spălat şi s-a trezit
la realitatea în care s-a decis să aşeze totul pe hîrtie.
Cînd? Numai el o va şti!
(Frahment din romanul cu acelaşi titlu, în curs de apariţie)

(Botoşani - ianuarie 2006 – iulie 2009)
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Lucian ALECSA

Şoaptele
disperării şi
ridurile
destinului

e câţiva ani buni,
Varujan Vosganian
ne ameninţa cu acest
roman, cu mult
înainte de a o oferi
spre publicare ro-
mancierul îşi vindea

marfa încă necoaptă, ori de câte ori
avea prilejul aducea în discuţie
subiectul cărţii, simţeai cum fluxul
memoriei îi dădea lumină chipului,
iar cuvintele îi înflăcărau ideile. Deja
stâr-nise curiozitate maximă printre
cunoştinţe. Vin cu-o precizare de
început, romanul aproape că se
construieşte de la sine, memoria
scriitorului a tot stocat de-a lungul
anilor întreg materialul narativ, cu
un întreg spectru de nuanţe, de la
cele afective până la cele prăfuite,
decupate din memoria comună a
unui întreg popor, iar creatorul nu
face decât să dispună această bogă-
ţie încă în stare de fermentare  în
tiparele unui roman. Varujan Vosga-
nian şi-a evidenţiat în permanenţă
calităţile, ştim despre el că e un bun
economist, un excelent eseist şi un
poet plin de originalitate. De
asemenea, Varujan Vosganian este
un orator desăvârşit, indiferent ce
temă ar aborda,  discursul său încor-

porează numai chintesenţe având ca
efect  electrizarea auditoriului.  Prin
romanul „Cartea şoaptelor”  Dom-
nia Sa îşi dă măsura talentului de
mare narator,  propune cititorului o
foto-grafie vie a unei comunităţi
bântuite de-a lungul timpului de
necazuri, dar care a marcat istorii,
asimilând, prelucrând şi apoi
exprimând spiri-tul popoarelor cu
care a intrat în contact. Imaginile
care compun poza istorică sunt vii,
antrenante, pline de mesaje,
descriptive, şi deloc prăfuite, din
contra, au prospeţime şi
autenticitate, timpul pare a le fi dat o
notă de  maturitate. Romanul nu are
o alură pur fotografică, el dezleagă
şi desluşeşte o lume apusă,  impri-
mată atât în memoria autorului cât
şi în memoria ...hârtiei, dar fără a
exagera prea mult pe imagistică,
naraţiunea tuşează şi multe carac-
tere, apar în lumina povestirii tot
felul de personaje, fiecare încărcat cu
personalitate aparte. Poate că fizio-
nomia spirituală cea mai distinsă din
roman este a bunicului Garabet,  a
cărui gândire atinge profunzimi
filozofice: ”bunicul Garabet socotea
că cei care fac istoria cu adevărat nu
sunt generalii, ci poeţii, iar adevă-

ratele bătălii nu trebuie căutate sub
copitele cailor.” Această coabitare
între imagistica unor timpuri
„obosite”   şi aducerea în faţă a unor
chipuri care au scris istoria unui
neam vitalizează povestea, energi-
zează fiecare frază, e un lucru mai
puţin aşteptat la un scriitor cu mari
disponibilităţi eseistice şi poetice,
scriitura are rigoare, simplitate şi
claritate. Oraşul Focşani este cel care
antrenează sufletul naratorului în
dezvăluirea unei lumi miraculoase,
plasată la intersecţia dintre  afect şi
memorie. Cutii de pantofi, cutii de
pălării, cutii de ciocolată ascund
şoaptele timpului, drame înspăi-
mântătoare,  personajele extrase cu
greu din pâcla vremurilor apuse, dar
extrem de clar  reprezentate în
sufletul naratorului, el fiind de fapt
complice la această fascinantă
istorie. Este vorba despre lumea
propriei sale familii, cu reflexii din
istoria propriului eu, supus de-a
lungul timpului la grele încercări.
Atenţie, autorul nu se lasă dus de
valurile patetice, nici un moment
nu-şi antrenează personajele în
confesiuni excesive care să-i arunce
naraţiunea în zona surogatului dra-
matic. Romanul  este dispus pe mai

D
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multe paliere narative, ce se succed
scenelor cu imagini „conservatoare”,
în care este reflectată atmosfera
patriarhală a Focşaniului de
altădată, dar nimic nu vine fără un
control al logicii, cartea este expresia
unei conştiinţe frământate de istoria
unor popor, care şi-a lăsat amprenta
şi pe aceste meleaguri.  Memoria
colectivă este „controlată” în perma-
nenţă de memoria afectivă a
autorului, dar fără a cădea într-un
subiectivism desuet. Acţiunea
romanului, de la prima la ultima
pagină, este sub controlul unei totale
logici narative. Filigranarea atmosfe-
rei de epocă dă farmec povestirii,
metehnele celor apropiaţi sufletului
său încarcă emoţional tablourile
narative, ceremonialurile surprinse
de condeiul naratorului tuşează sen-
sibilităţile oamenilor şi farmecul
acelor vremuri:

”Acum despre ceşti. Ca multe
alte obiecte uitate, s-a dus şi
acesta, al băutului cafelei: Asăzi
se bea din tot felul de ceşti,
adesea chiar din căni mari, de
apă. Se bea ness, care nu lasă zaţ,
necum să aibă caimac. Caimacul
explica bunicul, mestecând cu
linguriţa e blazonul cafelei.
Scaunele nu mai sunt moi,
aşezate în cerc, pregătite de
taifas. Oamenii îşi beau cafeaua
dis-de–dimineaţă, încă nedez-
meticiţi din somn şi fără chef de
vorbă. Iar pentru mulţi, cafeaua e
doar un pretext să mai tragă din
ţigară. Ceştile de cafea erau mici,
frumos colorate şi de acelaşi fel
ca farfuria. Ibricului i se zicea pe
turceşte ”gezve”, iar ceştii
”fingean”. Tot instrumentarul
purta nume turceşti şi chiar
cafelei i se spunea uneori pe
turceşte, ”khaife”. Probabil că
bunicilor mei, văzând aceleaşi
lucruri, pe vremuri, la bătrânii lor,
pe malul Bosforului ori al
Eufratului, amintirile şi cuvintele li
se amestecaseră. Bătrânii din
copilăria mea îşi beau cafeaua pe la
şase după-amiază. Ceremonialul
preparării îndruma deja conversaţia
pe o cale domoală. Îşi făceau niţel

loc între perne. Beau cafeaua fără
grabă, sorbind zgomotos şi
plescăind satisfăcuţi. Era clipa când,
în ciuda pribegiilor, a amintirilor în-
sângerate şi a timpului care trece,
lumea părea neschimbată şi tihnită,
iar sufletele împăcate”.  Sufletul
autorului este permeabil la tot ce
înseamnă sentiment senin,  chiar
dacă acesta, în miezul lui, ascunde
durere, iar mintea îi este atentă şi
dinamică  la detaliile indivizilor care
compun şi dau lumină fizionomiei
unei lumi. În ultimul secol poporul
armean a suferit cât alte popoare
într-o întreagă istorie, a fost supus
unui genocid, s-a risipit, dar n-a
dispărut, nu şi-a pierdut rădăcinile
şi nici identitatea. Chiar dacă
romanul se conjugă pe documente
istorice, povestirea este fibrilată de
sufletul autorului, emoţiile şi trăirile

personale  apar ca nişte nervuri în
carnaţia narativă. Varujan Vosga-
nian nu face decât să polarizeze
atenţia cititorului spre zona
sufletului armean, care a absorbit
din tragediile existenţei sale zbu-
ciumate şi impulsuri de lumină, care
cântăresc enorm în echilibrul narativ

al romanului. Scenele genocidul
armean săvârşit de turci sunt cutre-
murătoare, uciderea copiilor încarcă
emoţional fiecare cuvânt, ca simplu
cititor simţi cum secvenţele  de
groază îţi perforează sufletul, cu
toate astea, intertextul este străbătut
în permanenţă de un fior optimist.
Aici intervine forţa inductivă a
autorului, translarea de la particular
la general a caracterelor, a
manifestărilor personajelor.  Varujan
Vosganian se foloseşte de tot felul de
„fineţuri” psihologice spre a extrage
esenţele „tari” ale trăirilor,  spre a le
proiecta apoi în naraţiune. Istoria
este  înserată în masa narativă, acest
fapt însă nu deranjează cititorul,
fiecare material documentar este
trecut prin filtrul propriei sen-
sibilităţi şi încorporat cu grijă şi
echilibru în text, în cele mai multe

cazuri sub forma unor flash-uri
autobiografice, lăsând multă
lejeri-tate verbului spre
fluidizarea scrierii. Ceea ce se şi
întâmplă. Cu toate astea tonul
cărţii nu este unul pătimaş, chiar
dacă majoritatea personajelor
expuse dramelor îi sunt
apropiate fiinţei sale, autorul are
forţa să se distanţeze şi să
privească cu obiectivitatea orice
deznodă-mânt, fie chiar şi
sângeros. Scenele de carnagiu
sunt ţinute la distanţă de sufletul
narato-rului, împinse mai
aproape de cititor, poate de aceea
cartea pe alocuri îţi provoacă
sughiţuri, este extrem de tragică.
Romanul este  dispus  pe cercuri
concen-trice,  manifestându-se
asemenea unor unde de şoc,
asemenea unor valuri pornite
dintr-un punct fierbinte, acesta
fiind de fapt sufletul armeanului:
”Convoiul era format mai curând
din nişte mogâldeţe. Păreau

uşoare în bătaia vântului, un stol de
păsări căzătoare, nu o înşiruire de
oameni. Fotografiile făcute de
călătorii străini care au reuşit să se
apropie de convoaie ori să-i
fotografieze, în urmă, pe cei rămaşi
neputincioşi la marginea drumului,
aşteptându-şi moartea, ne înfăţi-
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şează, pe drumul spre Deir-ez-Zor,
mai ales copii. Drumul spre al
şaptelea cerc a fost un fel de
cruciadă a copiilor. Având aceeaşi
soartă ca a tuturor cruciadelor neî-
narmate. Copiii din acele fotografii
sunt scheletici, cu trunchiul
împuţinat, cu burta suptă, cu
coastele zvâcnind ca nişte arcuri de
oţel peste scobitura pântecului, cu
mâinile şi picioarele subţiate ca nişte
crengi, cu capetele disproporţionat
de mari ca şi găvanele ochilor, în
care bulbii ies din orbite sau se
adâncesc în fundul capului. Copiii
privesc fără nici o expresie pe chip
alta decât rătăcirea minţii, privesc ca
de pe un alt tărâm, nu întind
mâinile, nu cer nimic. În ochii lor nu
e ură, au trăit prea puţin ca să
înţeleagă şi să condamne. Nu e nici
rugăminte, căci au uitat ce e foamea,
nu e nici tristeţe, căci nu au trăit
bucuriile copilăriei, nu e nici uitare,
căci nu au amintiri. În ochii lor e

nimicul. Neantul, ferestruica între-
deschisă spre celălalt tărâm.”
Crochiul expus în acest fragment ne
aduce aminte de copilul Holocaus-
tului,  dar şi de Cruciada copiilor, în
care drama capătă expresia nean-
tului, fiinţa umană rămâne fără
reacţie în faţa durerii. Fiecare filă a
acestei cărţi  este o celulă din fiinţa
poporului armean, chiar dacă
naraţiunea este la persoana I, asta nu
presupune că scriitorul îşi expune
doar  propria lui viaţă, este o
secvenţă neagră din istoria unei
etnii. Durerile nu sunt urlate spre a
atrage atenţia celor din jur şi a
provoca milă, ele sunt şoptite, abia
ating sufletul cititorului, dar îl
răscolesc până-n măduvă. Romanul
abundă în simboluri, unele cu aură
magică, altele cu trimiteri filozofice,
nimic nu sună a gol sau fără semnifi-
caţie, fiecare poveste intră sub un
cod, dezlegabil doar de cei care
subscriu afectului autorului şi

istoriei unui popor. Acest gest nu
trebuie privit ca pe un  act de
orgoliu,  ci mai mult ca o trimitere la
complicitatea pe care o cere
romancierul  cititorului autentic. Nu
poate fi vorba de un exces de livresc,
informaţiile folosite au rolul unor
nervuri, alimentează cu sevă
hrănitoare materia narativă. Sunt
lucruri impresionante peste tot în
carte, despre învinşi şi învingători,
despre moarte şi speranţă, despre
general şi particular, care merită
redimensionate de sufletul fiecărui
cititor. Cartea este plină de docu-
mente, acestea nu deranjează, din
contra, împlinesc crochiul naraţiunii,
sporind în acelaşi timp autentici-
tatea celor expuse. „ Cartea
şoaptelor” e un mare roman.



Mircea Eugen, Anotimp de taina
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Eugen MIRCEA

acă în spaţiul templului grec sau roman
se oficiau ritualuri de esenţă păgână şi
se păstrau tezaurele, în casa românească
se desfăşoară ritualul existenţei
nemijlocite. Sub o icoană şi o candelă
sau în străfundurile fiinţei se practică

întâlnirea cu divinitatea. Privită din exterior, casa are
doar ipotetic şi dimensiunea templului. Interioritatea ei o
motivează însă sub raport spiritual. Cum s-a mai spus, ea
e atât de perfect armonizată, încât dimensiunile au
devenit proporţii. In cazul lui Eugen Mircea, cu cât
lucrează, aparent, mai conectat la real, cu atât izbuteşte
mai mult să creeze impresia de meta-realitate. Tehnica
culorilor de apă se dovedeşte, prin ambiguităţi expresive
aptă să genereze un fel de halou mitic unde eresurile nu
pot surprinde pe nimeni. Artistul ştie că animismul poate
face ca anorganicul să devină organic, iar lirismul să
predispună la reverie. Din substanţa imaterială a
acuarelei, Eugen Mirceaconturează inspirat un topos
identificat în datele exterioare ale geografiei, productiv în

arealul unor polivalente conotaţii. Prin succesive
împrumuturi, casa, în viziunea artistului, preia atmosfera
unui loc pe care până la urma îl defineşte. Nu ne miră
deci că poezia rafinată a anotimpurilor devine constituent
de mitologie. Pentru Eugen Mircea, acuarela ţine de
hazard doar în relaţie cu propria fantezie. Filosofia îl duce
spre cauze, mitologia îl învaţă să vadă dincolo de
eclatante aparenţe...

Valentin CIUCĂ
Toamna pe Moldovița

D
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Turnul înclinat

Sfârșit de octombrie
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Medievală
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Eminesciene

Eugen Mircea care poartă în privire toată
frumuseţea plaiurilor moldave, a trecut munţii în Ardeal
şi ne invită şi pe noi să poposim în Sibiu, în Mediaş, şi la
Sighişoara.

Imaginile sale evocă ambianţa medievală în
tonalităţi grave, preţioase, subtile.

Ici, colo, deasupra oraşelor se înalţă câte o turlă
de biserică, amintindu-ne de prezenţa divină.

Lucrările surprind aspectele citadine în fapt de
seară, când amurgul învăluie clădirile în tonalităţi
tainice, iar stratificările de culoare ne adâncesc în timp şi
ne trezesc nostalgia.

Pentru cei care păşesc în domeniul artelor
vizuale şi nu numai pentru ei, expoziţia lui EUGEN
MIRCEA este o lecţie încântătoare şi o provocare. Sunt
convins că mulţi artişti pot să aibă în aceste lucrări un
punct de pornire elevat, pentru ceea ce urmează să facă.

Ion TRUICĂ

Asfințitul
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Dezgheț
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Vechi zidiri
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Umbrele

Iaşii au beneficiat de câţiva peisagişti
de primă mână, doar trei din ei -
Cămăruţ, Podoleanu, Radinschi -
abătându-se de la consistenţa culorilor de
ulei şi apelând la inefabilul acuarelei.
Dacă însă la cei trei spectacolul naturii s-a
convertit, pe pânză, în tonalitate de un
lirism căruia i s-a şi spus moldovenesc, la
Eugen Mircea, punerea în scenă a fost,
mai totdeauna, de un dramatism un pic
întunecat. Şi asta să fie din orgoliul de a
se detaşa de antecesorii săi, fie, mai
degrabă, dintr-un acord cu sine însuşi, cu
structura sufletească mai aspră, mai
conflictuală. Luminişuri răzbătând, ca
trâmbiţe, din vegetaţii grele, abundente,
sumbre adesea, fie ele în obcinile
Bucovinei, fie sub codrii Paşcanilor sau la
Bârnova. Ca şi cum pictorul ar fi căutat cu
dinadinsul un dramatism care să dea
replica celui uman, oricum mult mai
încrâncenat.

Val GHEORGHIU
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Mihai BATOG-BUJENIŢĂ

Cu Madeleine,
prin multiversul
din vecinătate

Miracolele se arată numai
celor care cred în ele.

Dorel Schor

n faţa noastră se afla
un copil de cam zece-
unspre-zece anişori şi o
vioară nu cu mult mai
mică decât copilul. Nimic
neobişnuit. Un copil ca
toţi copii şi un instrument

muzical despre care, majoritatea,
ştim doar cum arată dar nu şi cum
este construit sau ce poate să facă.
Apoi copilul a respirat adânc, mai
bine spus a oftat, a luat arcuşul,
vioara, s-a aplecat într-un fel anume
asupra ei şi, peste câteva clipe eram
cu inimile frânte de inexplicabile
suferinţe eliberatoare, plângeam şi
râdeam undeva în interior sau poate
şi pe dinafară, mii de amintiri
rupeau vălul uitării şi ne invadau,
ceva se prăbuşea sau poate se ridica
în noi, pluteam sau cădeam, oricum,
se simţea un fel de zbucium colectiv,
un fel de încercare de a ne purifica.
Un univers de emoţii şi trăiri
intense, ce aşteptase răbdător lângă
noi, cine ştie cât, se deschisese acum
şi ne copleşea cu trăiri fără egal.
Apoi totul a revenit la normal.
Micul mag ne privea cu ochi senini
şi avea fruntea perlată de efort. Am
ieşit din muţenie, după câteva clipe,
şi am aplaudat. Fără să vreau, am
rostit cuvântul: miracol!

- Nu, este vorba doar de talent.
Îmi răspunsese un prieten, inginer,
cartezian convins. Poate, dar cine ar
putea spune, cu adevărat, ce-a fost!
Cam aşa mi s-a întâmplat şi când
am cunoscut scrierile doamnei
Madeleine Davidson. Am fost
cucerit din prima clipă nu numai de
un stil literar elegant şi cult, nu
numai de curgerea melodioasă a
naraţiunii sau de faptul că îţi devine
atât de intimă încât ai cumva
senzaţia că tu, cititorul, eşti cel care
ai pus în pagină acele rânduri. Nu,
am fost de la început captivat şi de
modul în care M.D. precum micul
muzician mă face să cred, că în
această viaţă, aşa cum este ea, cu
bune şi rele, putem avea parte de
evenimente pe care nu ni le putem
explica şi poate că este mai bine aşa.
Te implici, trăieşti povestea cu tot
eul tău, ceea ce, hai, să fim sinceri,
prea puţini prozatori reuşesc. Şi,
încă de la primele lecturi, mi-am
adus aminte de vorbele unui
prieten, mult mai înţelept decât
mine, pe care acum, iată, le-am
folosit ca moto.

Recent am primit volumul
Amuleta şi alte stranii povestiri, o
apariţie, de ultimă oră, a acestei
prestigioase autoare. Povestiri… În
acelaşi stil fermecător cu care deja

m-am obişnuit. Un cunos-cut,
profesor de psihiatrie spunea într-o
conferinţă, că, lectura ca obişnuinţă,
poate fi considerată un drog. Dă
dependenţă, ne modifică
comportamentele şi atitudinile,
tinde să ne izoleze într-un cerc de
oameni cu ace-leaşi obiceiuri şi
multe altele… Am ca argument, la
spusele domniei sale, exact această
carte. Pe care am citi-o uitând de
multe alte sâcâieli zilnice. Dar nu
mi-a părut rău de loc. Ba, mai mult,
m-am simţit fericit!

Vor fi, în mod sigur, şi critici de
circumstanţă, dintre aceia care cred
că o scriere de asemenea factură este
precum miile de publicaţii pe
această temă, citite, de regulă, la
coafor. Ei bine, le dau o veste
proastă! Madeleine Davidson este o
scriitoare cu o mare forţă a
naraţiunii, cu o uriaşă capacitate de
a crea, inteligent şi cu o fineţe
absolut specifică, o intrigă cu multe
subtilităţi prin care evoluează
personaje complexe, perfect
conturate în doar câteva cuvinte. Şi
acesta fiind un secret al autoarei.
Ştiinţa de a scoate din cuvânt exact
cât şi ce trebuie să exprime în locul
şi în situaţia creată.  Aceasta, sunt
convins, fiind şi ea o magie care se
mai numeşte şi talent. Iar miracolul

Î
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sau, dacă vreţi, stropul de fantastic
intervine în naraţiune discret,
uneori ca un fapt banal care
schimbă însă mersul desti-nelor
implicate. Dacă nu eşti foarte atent
poţi avea surpriza de a nu-l
descoperi în povestire, să te laşi
furat de frumuseţea scenariului şi să
pierzi esenţialul. Dar, de aceasta, nu
este vinovată autoarea.  Ea are
puterea de a mă convinge că, de cele
mai multe ori, magicul este o altă
faţetă a ceea ce numim firesc un alt
fel de normal pe care, deocamdată,
nu-l putem explica. Ironic, mă
gândesc la cei mulţi dintre noi care
nu pot explica de se aprinde un bec
atunci când apasă pe un
întrerupător. Iar asta nu-i tulbură de
fel!

Departe de a fi o simplă înşiruire
de evenimente senzaţio-nale
poveştile Madelenei David-son ne
duc prin locuri de o frumuseţe
aparte dacă ştim să le privim cu
ochii personajelor. Nişte copiii
descoperă în jurul blocului unde s-
au mutat de curând o nouă şi
fascinantă lume. Pentru copiii, ştim
bine, graniţele între nou şi miracol
sunt foarte volatile. Sufletul lor
curat face ca orice descoperire să
devină un fel de minune. Doar
mama, aflată ca mai totdeauna în
mijlocul grijilor, trăieşte un
eveniment mai puţin explicabil
plasată fiind între oniric şi real. Dar
nu suntem oare întotdeauna în
această situaţie? Unde se termină
oniricul şi unde începe realitatea?
Poate că realitatea este, ca într-o altă
povestire cu superbe metafore, o
pendulă ale cărei bătăi măsoară
implacabil trecerea timpului şi un
şirag destrămat de mărgele divers
colorate, semnificând zilele unei
vieţi. Dar oare amuleta din titlu nu
este cât se poate de bine pusă în
pagină spre disperarea
raţionaliştilor care cred că acest
barbarism aparţine numai unei lumi
în care lipsa de cultură produce
doar superstiţii? Bine, bine, dar am
aflat, bine argumentat ştiinţific
despre vibraţia cuvântului rostit cel

care are o forţă de necontestat.
Atunci de ce să considerăm
cuvântul scris ca fiind lipsit de
putere. Atunci de ce destinele,
aparent disjuncte ale personajelor
care caută împreună amuleta se
intersectează, într-un mod aproa-pe
halucinant, pentru împlinirea unui
destin şi pentru salvarea unei vieţi?
Nu cumva acesta le era misiunea

cea mai de seamă a vieţii?
M.D. ne povesteşte şi cum

petrec două fete frumoase (am
remarcat că toate fetele ei sunt
frumoase şi nu m-a mirat de fel
fiindcă tinereţea este în sine
frumoasă!) revelionul la Tel-Aviv,
unde acesta nu este considerat
sărbătoare oficială.  Interesant! Şi ne
mai povesteşte autoarea, în doar
câteva pagini, zguduitoare de altfel,
întreaga tragedie a unei familii
burgheze din Cernăuţii anilor
cumplitului mijloc al secolului abia
trecut. O scriere care prin
extrapolare dă imaginea calvarului
îndurat de un întreg popor. Mi-am
pus întrebarea, oare de ce aduce
scriitoarea în discuţie oraşul
Cernăuţi. Cine mai ştie acum de el!?
De acest oraş care la vremea
începutului naraţiunii (anii 40 ai
secolului amintit) era un oraş vestit
pentru frumuseţea sa în toată
Europa, un oraş modern şi
cosmopolit care se mândrea, cel

puţin, cu un teatru ridicat de firma
Helmer şi Fellner adică exact cei
care construiseră, în perioada ante şi
interbelică majo-ritatea teatrelor din
marile capitale ale Europei, Clădiri
de referinţă acum, intrate în circuite
turistice ca minuni arhitectonice.
Frumoasă şi dureroasă istoria acelui
Cernăuţi, intrat şi el, din nefericire,
într-o tragică derivă, odată cu
plecarea forţată a majorităţii
locuitorilor săi.

Fără să devină, nici o secundă,
patetică sau didactică M.D. ne
spune de fapt că ar trebui să fim mai
atenţi la cele ce se petrec în jurul
nostru, să ne deschidem ochii
minţii, singurii capabili de a ne ajuta
să depăşim universul certitudinilor
implementate educaţional, cel
fatalmente limitat de senzorial,
pentru a accede către pluriversul de
dincolo de convenienţe, acolo unde
legile şi construcţiile noastre
ideatice, presupus logice, ar putea
să nu funcţioneze. Sau poate să
funcţioneze altfel.  O generozitate
specifică autoarei, cu care m-am
obişnuit din scrierile anterioare.

Şi, ca să-i urmez exemplul,
recomand oricui să citească această
carte chiar dacă o împrumută de la
un prieten şi nu mai are de gând să
o înapoieze. Dumnezeu îi va ierta
rătăcirea fiindcă, la capătul lecturii,
va simţi că este mai puţin ignorant.
Or, după cum bine se ştie, ignoranţa
este păcat capital!

Cu câţiva ani în urmă era absolut
imposibil să cred că o voi întâlni pe
Madeleine Davidson. Probabilitatea
era nulă. Apoi a devenit
infinitezimală pentru că şi eu am
păşit, timid, pe drumul greu al
scrisului. Însă cum cărţile îi aleg pe
oameni şi nu invers, undeva în
univers ceva s-a pus în mişcare şi,
într-un moment pe care-l consider
fast, ne-am „întâlnit”. Ceea ce părea
imposibil a devenit realitate. Să fie
vorba de un miracol!? Chiar dacă nu
pot convinge pe nimeni de asta, eu
cred că DA!
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Nicolae PANAITE

Grinda
Aproape a ajuns ca un ieremit
căruia i se vede lumină pe oase.

De treizecişiunu de ani
nu a mai atins-o nimeni;
este tot la capătul scărilor,
în locul ales de bătrânul Ovadia.
Cel mai mult bătrânul îşi punea
în cuiul, ce crescuse parcă din ea,
pălăria şi coasa.
Unii îşi aruncă zilele deasupra ei
ca pe nişte viori
la care nu a cântat nimeni vreodată.

Prin bălţile ironiei face legea;
o mână, doar o mână,
ar trebui s-o cuprindă;
atunci, în clocotul trăirii,
un grai, ca un sunet proaspăt de apă,
va veni dinspre ea,
se va strecura printre noi,
potolindu-ne arşiţa gurii...

Festival
Nume: unul şi unul;
stihurile, ca nişte fructe, sunt gata să

cadă.
Miezul e plumburiu, dulce şi amar,
e atât de aproape că nici nu se vede;
e atât de departe încât aleg mântuirea.

Colbul a ajuns până în tavan.
Un colţ de Groenlandă în aburire
pluteşte parcă prin sală.
Câte o scânteie îşi încearcă cezariana,
de naştere naturală nici vorbă!

Se coboară şi se urcă fără singurătăţi.
În stative rimele înnoadă urzeala.
Unii şi-au pierdut şi potcoavele,
singurele mai de încredere...
Mormanele sinelui au îndoit până şi pereţii,
mâinile sunt ca doi bulgări de var nestins

aruncaţi în fântână.

La vale de rondul Agronomiei,
nopţile au devenit ca o argilă dospită
prin care bulbii craiului nou abia încolţesc.
O puzderie de solzi lucitori
dau năvală împrejurul manuscriselor,
şi ele negre ca o apă neagră şi îngheţată
în urma unui premeditat incendiu.

Funiile din dreptul amfiteatrului
sunt pline de noduri,
din loc în loc, câte un ochi
îşi aruncă singur bârna;
Doamne!, e doar numai o iluzie?...
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Deasupra chivotului, multe feţe,
mare îmbulzeală.
Capacul anevoios se deschide;
înăuntru, nici toiag, nici tăbliţe,
doar o mână de mană uscată!

Dincolo de ziduri, la marginea oraşului,
în Mica Academie a Noimelor,
cel care s-a întors de pe front
citeşte relatările din ziar;
mâna lui scriitoare pe sub poalele zilei
a ajuns deasupra genunchilor,
niciodată nu a fost aşa de aproape de

plaja termală.

În faţa Bibliotecii Centrale,
de pe un scripete din vremea regilor,
câteva umbre, aducând a oameni,
dau drumul unor lăstuni cu albine în

cioc,
încercând polenizarea, se izbesc de

geamuri...

Chivotul greu se mai deschide;
înăuntru, nici toiag, nici tăbliţe,
doar o mână de mană uscată...

Aria
Aud foşnetul sângelui
şi al coasei,
la aria melancoliei
din care tu strângi spice
pentru azimile pustiei.

Prin năvăliri de pământ
şi lacăte ce mă-nfăşoară,
gleznele tale sunt parcă
două fruntarii
străbătute simultan de viscol şi vară.

Treieratul are prin el

unele sunete ca de toacă;
omule, ieşi din văpăi!
şi, spre slava apelor,
fă-ţi sufletul arcă.

Înaintez prin norii de pleavă
şi prin rouă;
numai inimă îţi este fiinţa,
ai ispitit şi-ai întrecut chiar şi lumina
ca să-mi auzi toată căinţa...

Bate cântarul
Credinţa zilei de az’
toarnă nesiguranţa zilei de mâine
în ulcioare de lut arse bine
pe al morţii obraz.

Sigiliul clipei pe chip îi răstignit.
Bate cântarul şi bate în jos...
Firul de-ntuneric e tors
cu trupul meu de spaime albit.

Zilele şi nopţile-s la fiere;
urzelile sângelui sunt invadate de

fluturi.
Praful anevoios îl mai scutur...
Mâna lui Dumnezeu zugrăveşte-nviere!

Canon
Douăsprezece sunete,
ca alarmele unui oraş în avarie,
îmi încearcă tot mai des timpanele.
Nici unul nu întârzie;
disciplina lor poate fi un model
chiar şi pentru om.
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Uneori toate douăsprezece vin deodată;
sfeşnicele brusc se sting,
atunci, noi păsări de pradă
apar pe crengile zilelor.

De acolo, ochii lor scrutează aleea
Sadoveanu,

cântecul lor grăbeşte naşterile,
grăbeşte şi morţile.

Norul sărat a devenit fierbinte,
aşteptând să înflorească salcâmul
dedesubtul vegherii.
Trăiesc o zi mai lungă decât veacul
printre sahare şi siberii.

Arca
Prin zgura zilelor,
văd o lumină purpurie
însemnând laşităţile.

Mătăsurile frigului sunt aproape de
creştet;

nopţile se aseamănă cu un imens hangar
locuit de oameni.

Parcă trăiesc într-o casă de apă
al cărei tavan este
arca unui nesfârşit naufragiu.

Croncănitul corbilor îmi stârneşte
un nou alfabet al sângelui
prin venele gata să plesnească.

Spre mine dă buzna un scâncet
ca al unui plâns de bătrân
bătut cu nuiele
de o mână nevăzută şi grea
ce privirea şi glasul
o să mi le piardă printre omături şi

iarbă.

O înserare, ca nişte albine
care roiesc, mă ia ostatecul
înălţimilor, ruinelor şi prundurilor...
va veni prin ogrăzi,
va intra şi prin case,
polenizând trăirile cu scripturi arse.

Prin spiţele
serii

Zăvoare, lacăte, lut,
şi un fel de zboruri (oamenii)
de ulcioare cu suflete,
dinspre dospirile luminii
spre ale vieţii sipete.

De pe umblări de ape şi pământ
vin să se adape trăirile,
pentru înceruire,
la Cuvânt.

Respirările parcă-s aglomerate
de un popor fără vorbire.
O deasă pădure de spini,
zilnic, îmi apare în faţă.

Cu sigiliul învierii
fiinţa-mi de întuneric mi-o şterg,
prin spiţele serii.

Un încins
fenomen

Ea mergea
tulburând călătorii.
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Gleznele-i parcă semănau
c-un încins fenomen;
de frumuseţea ei,
în plină noapte,
a intrat şi armata-n consemn.

S-au mişcat şi zidurile,
scuturând florile de la etaje.
Golul din urmă-i
torcea fuioare de mosc.
O vedeam pe străzi,
în aer, pe ape, chiar şi pe barje,
dar tot n-am ajuns s-o cunosc.

Doream s-o ating,
să-i vorbesc şi să tac,
râvneam să-i văd chipul...
Peste Iaşi ora zero bătea.
Când s-a aprins în clepsidră nisipul,
cercam noi asedii,
dar ea numai răsfrângeri era...

În juru-mi...
Afară, aeru-i în clocot;
în grabă a plecat şi iubita
prin noduri, cuvinte şi semne
să-şi umple cu vaerul
spaţiile materne.

Singurătatea şi-a început polenizarea
cu propria-mi fiinţă.
Mă ridic şi cobor, cad şi mă ’nalţ,
zugrăvind răscruci
cu mistuiri şi căinţă.

În juru-mi multe se petrec...
un poet milenarist
a tipărit o carte;
recenziile între ele se-ntrec.

Străzile, vitrinele, viaţa
parcă-s sub ape
de un secol întreg.

Sufletul nu
are...

Din valea Rovinelor
până-n valea mea de om,
Maică a suspinelor
şi-al vieţii-avar binom,

sufletul nu are linişti!
Dureri vechi şi noi dureri
vin ca focul peste mirişti
spre-al meu trup bun de cuier.

Mâine-n spaimă, din ruine,
scrisu-mi lăstări-va, poate,
de din vale de Rovine
până dincolo de moarte...

Inima mea...
Ceru-n apă se ascunde;
În adânc naşte amurgu.
A mea inimă e burgu
-n care Isus va pătrunde.

Duhul ce-ngână pământul
scrie cu o cretă neagră.
De crezi, poate să o şteargă,
de-a pururi, numai Cuvântul!

Poeziile fac parte din volumul ARIA, în curs de publicare
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Olimpian UNGHEREA

Pălăria şamanului
e este bine şi ce este
rău pentru condiţia
umană? Este puterea
un drog? Dar nebu-
nia? Să fie oare starea
de nebunie doar alte-
rarea conştiinţei? Sau

mai mult? Sau mai puţin? Pe ce fond
poate exploda nebunia în gândurile
unui om? Dar în gesturile lui? Şi
câtă umilire - cea mai vicleană întru-
chipare a răului – poate suporta un
om, înainte de a deveni nebun? Poa-
te face un nebun distincţia între bine
şi rău? Dar un om normal? Şi, la
urma urmei, ce este starea de nor-
malitate? Până unde şi până când
poţi fi un om normal? Şi cum se
cheamă hotarul, dincolo de care în-
cepe întunericul nesfârşit al nebuni-
ei? Să ne temem că într-o zi, brusc,
putem deveni oameni normali? Sau
să ne complacem în răutatea noastră
cea de toate zilele?

Nu ştiu!

Medicul Alexandru Bunea este
un munte de bărbat. Blond, înalt,
pietros, cu palmele cât nişte cazma-
le. Are o privire blândă, albastră şi
limpede, de copil etern. Deşi e trecut
de 40 de ani, nu este încă însurat.
Încă? Nu este decât un cuvânt care
oglindeşte unul din chipurile spe-
ranţei. Credinţa lui - am spus cre-
dinţa, nu certitudinea - este că nu se
va însura niciodată. Nu că ar avea
nişte hibe, sau că i-ar displace femei-
le, sau cine ştie ce altceva. Nu! Chiar
a avut câteva legături amoroase,
pasagere, iubirile s-au stins repede,
au rămas doar nişte prietenii cole-
giale... Alexandru Bunea  este medic
chirurg la Spitalul de urgenţă nr. 14
din Bucureşti. Specialist în urologie.
Aici a debutat, în urmă cu peste 15

ani. A fost şef de promoţie.
Unul dintre profesorii săi,
celebrul chirurg urolog
Anatol Şaptefraţi, şeful
secţiei urologie de la Spi-
talul de urgenţă nr. 14, a
pus ochii pe el, l-a invitat
la clinică imediat după
luarea examenului de li-
cenţă, l-a angajat, l-a făcut
asistentul său. Cu intenţii
bune. Şi drumul către iad
tot cu bune intenţii este pavat...

Faptul care îl uimise - până la
perplexitate - pe profesorul Şapte-
fraţi, fusese uşurinţa incredibilă,
nativă, intuitivă a studentului
Alexandru Bunea de a executa o
incizie în trupul unui om bolnav. Se
uita atent, foarte atent, aproape hip-
notic, la corpul bolnavului, palpa
uşor cu degetele lui uriaşe zona
afectată, după care făcea incizia
exact unde trebuia, extrăgând rapid
pietrele care invadaseră rinichiul
suferind. Toate, absolut toate opera-
ţiile practicate de Alexandru ţineau
de miracol. Aşa a intrat tânărul me-
dic Alexandru Bunea în graţiile pro-
fesionale ale faimosului chirurg uro-
log Anatol Şaptefraţi. Graţii?

Sau gânduri oculte?...
Alexandru părea că este total in-

conştient - şi dezinteresat - de imen-
sul său talent în ştiinţa şi practica
chirurgicală. Şi mai straniu era însă
faptul că, pe ce punea mâna, şi se
întâmpla să fie stricat lucrul acela, îl
repara cu o îndemânare şi precizie
incredibile. “Nu mai funcţionează
telefonul? Ia să vedem noi ce-i cu
el?” Lua aparatul în palmele lui late
ca nişte lopeţi, îl pipăia, şoptea la un
moment dat “aha, aha”, apoi desfă-
cea aparatul, apăsa undeva ceva,
sau lega un firicel de liţă, sau punea

un strop de cositor topit sau îndoia
cu subtilitate o plăcuţă şi gata. Tele-
fonul funcţiona iarăşi. La fel se
întâmplau lucrurile şi cu instalaţia
de aer condiţionat, sau cuptorul cu
microunde, sau cu storcătorul de
fructe. “Nu mai merge laptopul?”
întreba el cu un surâs de copil şme-
cheros. “Ia să vedem, ia să vedem”,
mormăia încetişor, mângâia apara-
tul cu o tandreţe juvenilă şi, în câte-
va secunde, îl repara. Nu exista
aparat în toată Secţia de urologie,
care să nu fi fost reparat, cel puţin o
dată, de mîinile miraculoase ale
tânărului medic chirurg Alexandru
Bunea. Supranumit Marele Blond...

“Uşa de la cabinetul meu ar tre-
bui schimbată, Alexandre”i-a spus,
într-o zi, profesorul Şaptefraţi. “A
crăpat pe la clanţă, capitonajul s-a
cam jerpelit, caută tu un meşter să
ne facă uşă nouă. Hai, trap.” A doua
zi dimineaţa, când să intre în cabi-
net, profesorul a rămas stană de
piatră în faţa uşii. Uşă nouă, din ste-
jar masiv, capitonată în piele neagră,
ţinte din bronz şlefuit, clanţă tot din
bronz, ca şi plăcuţa din mijlocul uşii
pe care scria cu litere mari, gotice:
“Prof. univ. dr. Anatol Şaptefraţi,
şeful Secţiei de urologie”. A trimis
imediat secretara după Alexandru.
Când a venit, l-a luat din scurt: “Să
nu-mi spui, că tu ai făcut-o!” Marele

C
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Blond a roşit ca o domnişoară de
pension, a lăsat fruntea în pământ şi
a murmurat nişte şoapte guturale,
din care reieşea că, da, toată noaptea
muncise în atelierul de tâmplărie de
la subsolul spitalului, el meşterise
uşa. Bătrânul profesor l-a privit în-
gândurat, bântuit de gânduri ciuda-
te, gânduri paradoxale, apoi i-a zis
aşa, cu glas patern: “Îţi mulţumesc,
Alexandre. Dar eu cum să mă re-
vanşez faţă de tine? Ce dar să-ţi fac?
Cere-mi tot ce vrei!”  Între Anatol şi
Alexandru s-a întins rapid un pustiu
de tăcere grea, după care tânărul
medic i-a vorbit abrupt şefului său,
cu o hotărâre aspră şi glacială:
“Domnule profesor, şamanii nu
poartă pălărie. Pe cale de consecinţă,
vă rog să luaţi mizeria aia de pălărie
kitch de pe capul şamanului, de pe
biroul dumneavoastră, şi lăsaţi-l
descoperit. Lăsaţi-i fruntea liberă.
Pentru că şamanul este întruchi-
parea libertăţii pe pământ.” Glasul
sentenţios şi rece al lui Alexandru se
frânse brusc, după care îşi salută
şeful cu un gest de respect necen-
zurat şi dispăru numaidecât pe
coridor, către blocul operator...

Profesorul Anatol Şaptefraţi
rămase năuc în biroul său, câteva
secunde lungi, apoi făcu o grimasă
urâtă, rea, îşi duse mâna stângă în
dreptul tâmplei şi-şi flutură degete-
le, aşa ca un semn despre smintiţi.
Avea, într-adevăr, pe birou, sculptat
în mahon, un şaman superb, un
şaman tibetan, cu straiele lui speci-
fice, cu traista plină de leacuri şi
cărţi sacre, cu sandalele lui care par-
că bătătoriseră toate cărările pămân-
tului. Cândva, cine mai ştie când, îi
aşezase pe cap o pălărioară micuţă,
haioasă, adusă de prin ţara moţilor.
Era un contrast tulburător care atră-
gea numaidecât privirile curioşilor.
Profesorul ridică pălăria de pe capul
şamanului, surâse îngândurat, apoi
o aşeză iarăşi la locul ei...

De atunci începuse profesorul să-
l privească pe Marele Blond cu alţi
ochi. Ochi malefici. Mai degrabă
nepăsători. Ca o privire împâclită de
nepăsare. Ca atunci când te uiţi la
un lucru oarecare: un ciocan, un

cleşte sau un bisturiu. Bisturiu?
Chiar avea profesorul, pe birou,
lângă şamanul din mahon masiv,
într-un pahar metalic, printre diver-
se pixuri şi creioane colorate, un bis-
turiu sclipitor, subţire, ca o flacără
albă...

Tânărul medic Alexandru Bunea
intra în blocul operator dimineaţa,
făcea o pauză scurtă către ceasurile
prânzului, apoi continua să opereze
şnur până seara târziu. Zilnic, şapte,
opt sau poate zece operaţii. Mâinile
lui săvârşeau adevărate minuni.
Mâini de aur. Dar, oficial, în regis-
trul de operaţii efectuate, numele lui
apărea rar. Foarte rar. O singură
dată la trei-patru zile. Cele mai mul-
te operaţii erau semnate de profesor
şi de fiul său Lulu Şaptefraţi. Lulu: o
nulitate patentată. Celelalte operaţii
erau semnate de cine apuca. Încăie-
rare de câini pe un sinistru ciolan...

Se crease, cu timpul, un soi de
conspiraţie a tăcerii: greul operaţii-
lor îl ducea Alexandru, ceilalţi înca-
sau doar bacşişurile grase din mâi-
nile tremurânde ale bolnavilor.
Avea cineva nevoie să publice un
articol? O simplă rugăminte adresa-
tă Marelui Blond şi, a doua zi, arti-
colul era gata: la cei mai înalţi para-
metri ştiinţifici. După o vreme,
rugămintea dispăruse cu desăvârşi-
re, iţindu-se în locul ei răutatea şi
umilirea: “Hai, bă gagiule, fă-mi şi
mie un articol despre carcinomul de
prostată. Mâine să vii cu el în dinţi.
Da? Hai, băiatu, c-avem treabă.”

Interesant este că Alexandru nu
avea deloc alura unui om hăituit,
umilit, exploatat. Se arăta chiar feri-
cit cu statutul său ciudat, în cadrul
secţiei. Avea ochii odihniţi, deşi un
pic cam trişti, ca un halou fumuriu
şi îndepărtat. Scria articole şi cărţi
semnate de alţii, efectua complicate
operaţii semnate de alţii. Profesorul
Şaptefraţi îi ţinea toată viaţa prinsă
în pumnul său autoritar şi strâns.
Tot mai strâns: “Alexandre, du-te
colo, du-te dincolo. Alexandre, fă
aia şi ailaltă. Alexandre, ia vezi tu ce
faci cu pietrele alea din vezica
urinară de la patul nr. 7. Alexandre,

vezi că avem nişte rinichi cu puroi
în salonul 5. Alexandre, ai pe unul
în salonul 2 cu prostata inflamată.
Alexandre în sus, Alexandre în jos.”
...

Tânărul medic Alexandru Bunea,
alias Marele Blond, nu riposta nicio-
dată, nu refuza niciodată, nu ştia că
există şi cuvântul “nu”. Am spus
“tânăr”? Eroare. Tânăr fusese când-
va. Acum e trecut de 40 de ani şi
doar surâsul de copil etern îi mai
luminează întrucâtva chipul mar-
morean şi impenetrabil. Şi trist.

Într-o dimineaţă, profesorul
Şaptefraţi l-a chemat la el în birou, i-
a dat o lungă listă cu pacienţii ce
trebuiau operaţi în ziua aia, expedi-
indu-l, ca de obicei, cu un “Hai, la
treabă, gagiule.” Alexandru a luat
lista, a mormăit ceva, a oftat prelung
şi, în loc să plece, şi-a întins fulgeră-
tor mâna către paharul cu pixuri şi
creioane colorate, a înhăţat cu palma
lui uriaşă bisturiul argintiu şi, în
clipa următoare, îi retezase deja
beregata profesorului, într-o tăietură
precisă, fină, subţire şi profundă,
întinsă de la o ureche la alta...

*
Trei săptămâni încheiate, crimi-

nalistul Andrei Zavera nu a putut
scoate un cuvânt de la medicul
Alexandru Bunea. Apoi, brusc, Ale-
xandru l-a privit fix în mijlocul frun-
ţii şi i-a răspuns cu glas cavernos şi
ochi pustii: “De ce l-am omorât pe
viermele ăla bătrân? Pentru că meri-
ta. Pentru că trebuia. L-am avertizat
să arunce dracului pălăria aia de pe
fruntea şamanului. Are profesorul
pe birou o statuetă din mahon,
întruchipând un şaman din ţinutu-
rile sacre ale Tibetului. Iar el i-a
aşezat pe cap o pălărie moţească, un
kitch mizerabil, săvârşind astfel un
sacrilegiu îngrozitor. Cu viaţa unui
om te mai poţi juca, domnule
comisar, aşa cum s-a jucat el cu viaţa
mea. Însă nu te poţi juca şi cu
lucrurile sacre. Iar sacrilegiul nu are
decât un singur preţ: moartea!”
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Constantin PARASCAN

Creangă sau
omul pe dos –
seducţia unui
discurs critic

ntre personalităţile literaturii şi culturii
române al căror discurs critic, redactat în
cărţi ori rostit în public, impresionează şi
seduc şi astăzi atât cercetătorul, cât şi
ascultătorul, se detaşează exponenţial ZOE
DUMITRESCU-BUŞULENGA.

În această „întâmpinare” ne vom
apropia cu spirit critic (analizând), dar şi cu fascinaţia
nestinsă a voluptăţii superior-intelectuale pe care am
trăit-o, ascultând, în cei peste 30 de ani de discurs critic
rostit la celebrele Prelecţiuni ale Junimii de la Iaşi (
Muzeul Literaturii Române - Casa Pogor), începând din
1976, atât de monografia Ion Creangă, apărută la
Editura pentru Literatură, în 1963, cât şi de Prelecţiunea
Creangă – un artist cult, din 7 iunie 1989. Şi-o vom face
decupând din cele două abordări (discurs redactat şi
discurs rostit) un element definitoriu, relevarea unei idei
de esenţă a scrisului humuleşteanului: omul pe dos, omul
şi lumea anapoda.

Mărturisind încă din intro-ul acestui discurs critic
inspirat faptul că „Opera lui Creangă este una din cele
mai dificile din câte cunoaşte literatura română” (1, p. 9),
Zoe Dumitrescu-Buşulenga va realiza, totuşi,
monografia operei lui Ion Creangă.

Între atâtea elemente proprii doar acestui discurs
critic, autoarea îşi vertebrează demersul şi pe acea notă
specifică lui Ion Creangă pe care o va observa în finalul
micro-monografiei sale şi Vladimir Streinu (2, apud 3, p.
34): „Poporul român a putut face pe prostul de multe
ori, fără să fie (...) el ştia să facă pe prostul numai atât cât
trebuia, pentru a putea dura în istorie. Este însăşi
formula de existenţă a neamului nostru.” Formulă pe
care Creangă o topeşte genial în scrisul său. Formulă pe

care o va analiza şi autoarea monografiei în discuţie şi pe
care o relevăm şi noi în paginile următoare.

Disimularea, paradoxul, echivocul, inocenţa, reală,
inocenţa mascată, vorba în doi peri, cu atâtea înţelesuri,
pe care doar aparţinătorii unei „caste” speciale, a
„povestaşilor” populari, o receptează aşa cum trebuie. E
un cod anume. Un „blazon” pe care l-a primit de la
„iniţiaţii” acestui univers. De aceea şi dificultatea
înţelegerii tainelor scrisului humuleşteanului. „Ion
Creangă e singur în felul său în literatura noastră. Şi
poate şi în complezul celorlalte literaturi. Omul e un
original ca apariţie, ca temperament, ca personalitate
artistică (...) E un neastâmpărat, cu firea şi cu duhul,
vorbeşte mult şi aproape numai în tâlcuri.” (1, p. 27-28)
Această notă a personalităţii sale o moştenea, afirmă
autoarea monografiei de la tatăl său, Ştefan, care, „ca
personaj literar al Amintirilor putem înţelege câte ceva
despre concepţia lui laică, profană, neconformistă, în
legătură cu rosturile lumii, atât de deosebită de
concepţia convenţională, sacră despre lume a soţiei sale
Smaranda.” (1, p. 28-29) Sunt două atitudini de viaţă şi
creaţie, total contrare. Stilul scrierilor lui Creangă va
„beneficia” de această bipolaritate. Totul vine de
departe, din istoria poporului al cărui exponet este, al
grupului social căruia aparţine. E vorba de situaţia
„oarecum independentă a răzăşimii moldoveneşti, a
acelei răzăşimi mândre şi colţoase, hâtre şi viclene...” (1,
p. 31)

Aceste două atitudini se „traduc” în discursul
Amintirilor - cel mai elocvent. Aici autorul vorbeşte
normal, cu sinceritate, evlavie şi admiraţie, cu emoţie, cu
duioşie despre mama sa, despre sat etc. Apoi „deodată

Î
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începe a vorbi altfel despre toţi şi despre sine. Îi ia pe toţi
peste picior...” (1, p. 42)

Celei mai reuşite pasaje sunt considerate cele în care
Creangă exagerează conştient, fie în dimensiunile fizice
ale personajelor, fie „alteori exagerarea atinge acţiunile
personajelor care frizează absurdul.” (1, p. 45, s. N.)
Aceşti năzdrăvani văd lumea „de-a-ndoaselea, ca Păcală.
În opera lui Creangă ei se numesc Ochilă, Mirăuţă din
Grumăzeşti şi Nică a lui Ştefan a Petrei. Zmintiţii aceştia
aparenţi sunt construiţi pe temeiul paradoxului popular,
care răstoarnă datele realităţii pentru a-şi putea râde de
ea...” (1, p. 45). Pe parcursul demonstraţiei în acest
discurs critic, autoarea va mai aduce şi alte exemple
(Dănilă Prepeleac, Stan Păţitul, Ivan Turbinca ş. a. ),
neluând în seamă însă personajul Pâcală, din povestirea
lui Creangă cu acelaşi titlu, care demonstrează cu asupra
de măsură prezenţa omului pe dos.   E o formulă artistică
nouă, de fapt, o artă nouă izvorâtă „din straturi de
cultură milenară şi atât de nouă, încât contemporanii
nici nu şi-au dat seama că e într-adevăr originală, atât în
conţinutul cât şi în forma ei (...) viziunea despre lume,
atitudinea faţă de cultura pe care o reprezintă şi
conştiinţa lui artistică erau răsturnătoare pentru vremea
aceea.” (1, p. 50)

Astfel vom întâlni „curiozităţi de construcţie”,
„asimetriile, lungimile, episoadele intercalate” ceea ce
dau compoziţiei un aspect baroc. Apoi dialogul,
comentariul ironic sau aluziv, paradoxele, strigăturile
satirice, „un joc hazliu de aparenţe şi esenţe”. Aceste

personaje hâtre, pe dos vor învinge forţele obscure, au rol
civilizator.

În galeria de personaje deja citate, „Dănilă Prepeleac
este cea dintâi încercare a lui Creangă de a face un om
anapoda, un personaj care vorbeşte şi acţionează în dodii,
un prost şi un hâtru în acelaşi timp.” (1, p. 62, s. n.)
Dănilă făcea toate lucrurile pe dos. Nu mai dăm acum
exemple prin care-şi susţine demonstraţia şi Zoe
Dumitrescu-Buşulenga. Şi „treburile lui sunt anapoda
făcute, ca şi hotărârile pe care le ia, şi mai ales ca şi
vorbele pe care le spune. Din tâlcurile lui Dănilă
înţelegem adevărata lui structură, fiindcă vorba lui în
dodii este sugerată de Creangă în zicale, în moduri de
exprimare fundate pe paradoxuri, deci pe termeni
contrastanţi, care se anulează sau se resping.” (1, p. 63-
64, s. n.) Tot ce întreprinde face în dodii. În subtext,
datorită aerului mucalit din limbaj mai ales, vom afla
dovezi care ne vor face să ne îndoim de prostia
adevărată a personajului. E un model de natură
bivalentă, nebun înţelept, Dănilă Prepeleac.
Urmează Stan Păţitul şi el „un personaj hâtru, în dodii”
(s. n.). Vorbirea sa păstrează acel iz paremiologic,
voalată, în tâlcuri. Asistăm apoi la trasferul de limbaj şi
atitudine a comportamentului echivoc, pe dos, în dodii
proprii lui Stan, către Chirică.

„Cu Ochilă ne aflăm în prezenţa unui hâtru uriaş, a
unui gigant jovial”. Facultatea cu care e înzestrat îl
defineşte ca făcând parte din oamenii pe dos, anapoda.
Iată micro-discursul delicios al lui Ochilă „prin
amestecul lui de naivitate şi înţelepciune faceţioasă.
Cuprinzând o viziune a lumii pe dos” (s. n.): „Iaca... toate
lucrurile mi se arată găurite ca sitişca şi străvezii ca apa cea
limpede; deasupra capului meu văd o mulţime nenumărată de
văzute şi nevăzute; văd iarba cum creşte din pământ; văd cum
se rostogoleşte soarele după deal, luna şi stelele cufundate în
mare, copacii cu vârful în jos, vitele cu picioarele în sus şi
oamenii umblând cu capul între umere.”

Harap Alb, personaj normal, va împrumuta şi el, cu
timpul, trăind şi nemurind alături de tovarăşii săi de
drum şi de împlinire a misiunii iniţiatice,
comportamente, atitudini, expresii ale hâtrilor ciudaţi.
Portretul făcut lui Ochilă este elocvent în acest sens:
„Poate că acesta-i vestitul Ochilă, frate cu Orbilă, văr primare
cu Chiorilă, nepot de soră lui Pândilă, din sat de la Chitilă,
peste drum de Nimerilă, ori din târg de la Să-l-caţi, megieş cu
Căutaţi şi de urmă nu-i mai daţi. Mă rog, unui Ochilă pe faţa
pământului care vede toate şi pe toţi altfel de cum vede lumea
cealaltă.” Dincolo de invenţia verbală, ameţitoare, ce pare
că este fără limite omeneşti, în acest fragment
„Personajul anapoda e definit foarte exact în aceste
cuvinte, ceea ce dovedeşte cunoaşterea ca atare de către
scriitor a procedeului lumii pe dos...” (1, p. 86, s. n.))

Aceste forţe ale personajelor ce-l însoţesc pe Harap
Alb sunt puse în slujba sa, eroul bun, spre a înfrânge
răul. „Prezenţa răului în lume înseamnă răsturnarea
ordinii fireşti, răsturnarea tuturor valorilor, întoarcerea
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lumii pe dos.” (1, p. 87, s. n.) Iar înfrângerea răului nu
poate veni de la oameni obişnuiţi, în viziunea aceasta a
lui Creangă, care, pun în slujba lor forţe telurice, cu
înţelepciune şi echilibru, pentru a-şi îndeplini
„misiunea”, ci de la aceşti hâtri, care sunt „personaje
anapoda, pe dos, deci în afara lumii, sau în contratimp cu ea.”
(1, p. 88, s. n.)) Această idee, „decupată” de autoarea
discursului critic în discuţie, Zoe Dumitrescu-Buşulenga,
nu aparţine acesteia (după cum şi recunoaşte) ci ea se
„degajă din comentariul lui Creangă în momentul
constituirii grupului şi al îndreptării lui spre ţara
împăratului Roş: „Şi gândesc eu că din cinci nespălaţi câţi
merg cu Harap Alb, i-a veni el vreunul de hac (...) Dar iar mă
întorc şi zic: mai ştii cum vine vremea? Lumea asta e pe
dos. / Toate merg cu capu-n jos.”

„Acest comentar expune cu toată înţelepciunea şi
naivitatea lui de ton popular, am zice, bazele teoretice
ale personajului anapoda, completând viziunea lui Ochilă.
Şi iată cum se descoperă intenţia viguros protestatră şi
moralizatoare a lui Creangă întrupată în excelenta
imagine artistică a personajului anapoda, atât de frecvent
în opera sa şi atât de puţin gratuit, în ciuda celor spuse
de unii critici estetizanţi români şi străini.” (1, p. 88, s. n.)

Trecând la analiza Amintirilor..., autoarea nuanţează
relaţia dintre elementul documentar şi partea de ficţiune
din acest discurs, precum şi de alternarea pasajelor lirice,
evocatoare, cu cele comice, ce se potenţează reciproc,
tehnică a alternării celor două ritmuri de discurs literar,
din care se detaşează personaje active, utile, cumsecade,
normale, precum şi lumea răilor, a beţivilor, a leneşilor,
a mâncăilor, observând şi diferenţa între Fragmentul de
biografie şi textul Amintitilor... şi că aici „introducerea de
ficţiune este evidentă”,  va demonstra în capitolele ce
vor urma cum personajul Nică este unul pe dos.

Sursele râsului sunt două: „una din ele constă în
comicul personajelor, pe care povestitorul popular le
mânuieşte cum îşi mânuieşte rapsodul popular irozii sau
păpuşile, îngroşându-le anumite trăsături specifice.
Cealaltă sursă a râsului constă în specificul talentului de
povestitor al lui Creangă”. (1, p. 158) Prin mimare,
comentariu, făcând tot felul de aluzii la lucruri şi
elemente cunoscute de cei pe care-i cunoaşte şi cărora
aparţine. „Autorul râde parcă împreună cu ei nu de ei,
sau râde cu satisfacţie admirativă.” (1, p. 159).

Lumea pe dos pe care ne-o aduce Creangă e
generatoare de râs sănătos. Să ne amintim de hazul lui
Ochilă când ne oferă viziunea sa anapoda asupra lumii.
Asemeni personajelor populare Păcală, Pepelea sau
Nastratin care „întreprind adeseori acţiuni contrare celor
aşteptate, care provoacă râsul tocmai prin elementul
imprevizibil, şi această viziune răsturnată a lumii dă
naştere aceleiaşi reacţii”. (1, p. 165) Asemeni acestora
sunt multe pesonaje analizate de autoare şi numite şi
mai sus. Construirea personajelor anapoda oferă
posibilitatea scriitorului de a transmite ceea ce nu-i era
îngăduit. Aceasta se petrece „la adăpostul unei prostii

simulate”, a inocenţei sale autentice, prezentate din mai
multe perspective în Măştile inocenţei. (vezi 3). Prostia
simulată a ţăranului român, a poporului român (vezi
studiul deja citat, 2) s-a transformat la Ion Creangă într-
un mod de viaţă, o dominantă a scrisului şi personalităţii
sale artistice.

În acest sens ilustrează această idee mai toate
personajele scrierilor sale. O făţarnică umilinţă, o
inocenţă trucată. Identitatea între atitudinea şi viziunea
scriitorului şi personajele sale a fost demonstrată de mai
mulţi cercetători. Naratorul din Amintiri... se scuză „cu
făţarnică umilinţă că asurzeşte lumea cu ţărăniile lui.
Moş Ion Roată simulează şi el prostia pentru a-l înfunda
pe boier până la sfârşit. Prin exagerarea acestei atitudini,
s-au creat în literatură personajele anapoda.” (1, p. 166, s.
n.)

La fel se petrec lucrurile şi cu Dănilă care „e comic
fiindcă dovedeşte o gândire pe dos” (s. n.), şi cu Ivan
Turbinca şi mai cu seamă cu Nică din Amintiri... care se
autocaracterizează sigur, ca un personaj comic şi pe dos:
„Şi-apoi mai aveam şi alte bunuri: când mă lua cineva cu răul,
puţină treabă făcea cu mine; când mă lua cu binişorul, nici
atâta; iar când mă lăsa de capul meu, făceam câte o drăguţă de
trebuşoară ca aceea, de nici sfânta Nastasia izbăvitoarea de
otravă nu era în stare a o desface cu tot meşteşugul ei.
Povestea aceea: un nebun arunc-o piatră în baltă şi zece
cuminţi n-o pot scoate...”

„Acelaşi spirit se va păstra în povestitorul  vrâstnic,
care va rămâne un poznaş, un om mereu pus pe şotii şi
însufleţit de intenţii ludice.” (1, p. 173) Altfel nu i-ar fi
reuşit memorabilele portrete din scrierile sale dacă nu ar
fi fost şi parte din fiinţa şi personalitatea sa. (vezi în acest
sens şi 2, p. 175-195, cap. Portretul scriitorului din povestiri
şi poveşti).

Zoe Dumitrescu-Buşulenga nuanţează această
dominantă a scrisului lui Creangă, într-un discurs
potenţat atât de exemple lămuritoare cât şi de comentarii
proprii topite într-un flux seducător al zicerii. Aceste
nenumărate naunţe utilizate de creator pentru crearea
personajului anapoda „este de-a dreptul genială”. Şi
aceasta se vede şi din felul cum utilizează materialul
lingvistic. Astfel că Ion Creangă „stăpânit de acelaşi duh
ghiduş, se joacă nu numai cu logica structurilor umane,
dând personajele în dodii, anapoda, răstoarnă nu numai
structurile sintactice şi uluieşte logica generală a
raporturilor verbale dintre oameni, ci merge mai
departe, consecvent cu stilul său comic, satiric, şi se
joacă, plin de iscusinţă şi inventivitate, cu cuvintele în
sine.” (1, p. 180, s. n.)

Exagerarea, de cele mai multe ori, până la absurd,
„se extinde mai ales în construirea personajelor anapoda,
cele cu viziunea hâtră sau pe dos a lumii” (s. n.), adică Ivan
Turbinca, Dănilă Prepeleac, Ochilă, Mirăuţă din
Grumăzeşti şi ultimul, „dar nu cel din urmă, Nică a lui
Ştefan a Petrii”.
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Mărturisirea autoarei la peste 30 de ani de când
lucra pe textele lui Creangă, în 1989, la Prelecţiunea
despre Creangă, citată deja, putea surprinde, că încă
descoperă sensuri noi, nuanţe care rotunjesc coloanele
de forţă ale studiului său monografic. Şi că una din ele,
dacă nu cea mai lămuritoare despre specificul scrisului
lui Ion Creangă, rămâne, o „viziune care exprimă o
mentalitate – venind din străfunduri, din subconştientul
colectiv şi nu numai românesc ci european”. E vorba de
„toposul lumii pe dos preluat în chip foarte interesant prin
răsturnarea regulilor obişnuite”.

Astfel revine, şi vorbeşte „despre o viziune a lumii pe
dos la Creangă pentru că foarte multe lucruri se văd
inversate, cu ştiinţă, probail, învăţase de la Eminescu
cum se lucrează un motiv, cum se construieşte o
tipologie”. Dă exemplu deja mult citatului Ochilă,
reluând faptul că „viziunea lui este cea a lumii pe dos şi
lucrurile nu sunt întâmplătoare. „Şi revine cu afirmaţia
că „personajele acestea sunt mult mai numeroase decât
ne putem închipui în opera lui Creangă, personaje care
fac totul de-a-ndoaselea ca Dănilă Prepeleac sau ca Ivan
Turbincă”.

De asemenea revine asupra autoporetului în
paradox, prin Nică, personajul din Amintiri..., ca şi la
Mirăuţă din Grumăzeşti care „intră în aceeaşi categorie a
personajelor anapoda, a acelora care sunt întoarse pe dos în

raport cu lumea normală, cu lumea supusă regulilor
tradiţionale ale vieţii sociale.” (s. n.)

Şi, concluzia studiului de-o viaţă asupra scrisului
humuleşteanului: „El se aşeza în rândul marilor
prozatori chiar moderni pentru că toată această viziune a
lui pe dos, toate aceste îndrăzneli ne fac să-l considerăm
un fel de clasic al absurdului.” (s. n.)

Recitirea textului monografiei discutate ca şi
audierea prelecţiunii despre Creangă din 1989, ca şi
recursul la amintirile noastre din atâtea zile şi seri cu
noroc în care ne puteam bucura de savoarea discursului
critic al acad. Zoe Dumitrescu-Buşulenga, ne-au
confirmat încă o dată ce izvoare excepţionale aşteaptă să
ne întoarcem la ele. Arătam într-un portret dedicat
acestei personalităţi de a cărei atenţie şi prietenie m-am
bucurat în ani (vezi 4, p. 99-109) cum „conferenţiarul
Zoe Dumitrescu-Buşulenga ridica ochii spre în sus, cu
un chip tăiat marmoreean în linii clasice, armonice,
privirea scăpărând, fulgerând blând, dăltuiri în cristal,
fraze emblematice, cu miez şi lucire, decupate parcă din
dicţionare de expresii idiomatice. Nici o banalitate, nimic
din ce-ai mai auzit, citit. Formulări memorabile care
ordonau o arhitectură savantă şi-n acelaşi timp atât de
plastică, atât de poetică, seducătoare (...) Nimic forţat,
căznit, construit atunci, improvizat (...) Totul ieşea ca
dintr-un izvor fermecat. Era o flacără, o idee, o inimă, un
poem, un cântec rostit din sine, rostindu-se pe sine,
minunând şi bucurând lumea, înfrumuseţând-o,
făcându-te să fii fericit că te afli împreună în acelaşi timp
şi loc. Astfel m-am văzut cucerit şi de om şi de discurs,
sesizând repede unicul, fantasticul, extraordinarul,
geniul. Din acest moment s-ar fi putut ca raţiunea să nu-
şi mai arate rostul, ca şi-ntr-o mare iubire, şi de aici la
idolatrizare, la exagerări suspecte, n-ar mai fi fost decât
un pas. Ar fi putut fi şi aşa, dar când argumentele se
adaugă din ce în ce mai convingătoare, lămuritoare,
când nu se arată nici un dezacord, nici o întunecare în
atâţia ani, din când în când măcar mai trebuie să nu ne
ferim de cuvinte şi când simţim excepţia, forţa, să o
recunoaştem şi s-o rostim.” (4, p. 104-105).

Argumente ce-au fost aduse şi aici, acum, despre
seducţia unui discurs critic al acad. Zoe Dumitrescu-
Buşulenga despre Creangă sau Omul pe dos.
______________________________________
1. Zoe Dumitrescu-Buşulenga, Ion Creangă, Editura pentru

Literatură, Bucureşti, 1963
2. Vladimir Streinu, Ion Creangă, Aditura Albatros, Bucureşti, 1971
3. Constantin Parascan, Ion Creangă – Măştile inocenţei. Viaţa şi

opera, cu o prefaţă de Zoe Dumitrescu-Buşulenga şi o postfaţă de
Liviu Leonte, Editura Junimea, Iaşi, 2000

4. Constantin Parascan, Cum i-am cunoscut... Portrete literare,
Editura „Convorbiri literare”, Iaşi, 2004
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Elleny PENDEFUNDA

Cântec

In spinarea mea cea mică
Duc un suflet de furnică
Obosit şi bucuros
Că nu merge iar pe jos

Drumul pân'la cer e lung
Lumânarea i-o aprind,
Eu mai am puţin şi plâng
Inima să i-o cuprind
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Theodor CODREANU

Eminescu şi
„frumuseţea
canonică”

upă 1880, Eminescu
ajunsese la un nou
concept estetic pe
care criticii, prizo-
nieri, în genere, ai
„complexelor de

cultură”, l-au asimilat cu uşurinţă
unei poetici neoclasicizante, de tip
mimetic, sporind, în imaginaţia lor,
decalajul dintre poetul român şi
literatura modernă europeană a
vremii. Unii chiar şi-au făcut un
titlul de glorie respingând estetica
eminesciană „perfecţionistă” a
variantelor ajunse la tipar, optând
hotărât pentru formele neprelucrate
ale postumelor. Sub acest unghi a
fost receptată cartea lui Ion
Negoiţescu, Poezia lui Eminescu
(1967), văzută ca „revoluţionând”
exegeza eminesciană în favoarea
unui Eminescu „plutonic” menit să-l
salveze pe cel „neptunic” al antu-
melor, care şi-ar fi sterilizat creaţia
prin setea  de „forme perfecte”. În
Testamentul unui eminescolog (1998),
Petru Creţia, un eminent cercetător
al clasicităţii greceşti, găsea şi el, ca
să fie în ton cu vremea, „amenin-
ţătoare” pentru creator veşnica
nemulţumire eminesciană faţă de
„formele perfecte” destinate tiparu-
lui. Admitea chiar că, admirând
antichitatea greacă, poetul s-ar fi
lăsat desincronizat de contempora-
neitatea modernă în favoarea

conceptului vechi gre-
cesc de poezie, elimi-
nând, ce-i drept, „tot ce este defunct
în modelul clasicizant” din pers-
pectiva „primului romantism
german”1. Eminescu s-a autodefinit
astfel, în Icoană şi privaz: „Şi eu, eu
sunt copilul nefericitei secte/
Cuprins de-adânca sete a formelor
perfecte;”. Poetul se raportează la
singularităţile canonice ale lui Dante
şi Shakespeare, subliniind că simpla
retorică poetică este incapabilă să
surprindă „frumuseţea cea vrednică
de Dante” şi să atingă extaza privirii
lui Shakespeare: „Şi eu simt acest
farmec şi-n sufletu-mi admir/ Cum
admira cu ochii cei mari odat’
Shakespeare”.

Există un o panică şi un
impas la criticii în faţa unor astfel de
mărturisiri, cu o ciudată incapacitate
de a ieşi din spaţiul mimesis-ului
clasic. Petru Creţia sugerează chiar
un soi de „patologie” a spiritului
eminescian, ca semn că autocu-
noaşterea poetului era deficitară,
încât s-a simţit dator să releve „ce
anume nu ştia Eminescu despre sine
ca poet”. Întâi de toate, spune
criticul, uriaşa sete de forme perfecte
ne-a frustrat pe noi, cititorii, de
produsul geniului său, întrucât a dat

1 Petru Creţia, Testamentul unui eminescolog,
Editura Humanitas, Bucureşti, 1998, p. 249.

extrem de puţin la tipar: „Se ştia un
artizan perfect, iar setea lui de şi
mai multă desăvârşire i-a devorat
opera, i-a abolit-o în bună măsură
din contemporaneitate, i-a alterat
adevăratele proporţii. La fel de
îmbelşugat ca Victor Hugo în
inspiraţie şi în îndeplinire, a fost
mai auster decât Mallarmé,
alunecând în abisul unor decantări
fără soroc. Cum oare ar fi arătat
volumul lui de poezii publicat de el
însuşi? Cu neputinţă de ştiut, dar
am putea avea mari temeri. Trăind
mulţi ani în preajma operei sale, am
ajuns să mă conving de două
lucruri: că nici o redactare nu i se
părea definitivă şi că, din ce
aşternea în scris în chip spontan, nu-
l mai interesa cu vremea decât
foarte puţin, până la a nu-şi mai
aduce aminte, ca pierdut într-un
labirint. Să fi trăit un veac, e greu de
nădăjduit că şi-ar fi publicat opera şi
uşor de crezut că ar fi sărăcit-o de
mari biruinţe ale verbului poetic.
Eminescu este de recuzat şi ca
judecător al operei sale şi ca editor
al ei. Aşa, cum s-a ales din vreme,
puţin cu voia lui şi mult fără de ea,
suntem mai bogaţi cu capodoperele
din ediţia Maiorescu şi cu cea rămas
din manuscrise, un tezaur fabulos.
Aşa a fost să fie şi este bine că a fost
aşa. Deşi am inima grea, pentru că
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ştiu că, fiind cum era, trebuie să fie
foarte supărat pe noi”2.

Ne aflăm în faţa unuia dintre
cele mai frumoase pasaje critice din
opera lui Petru Creţia, fapt pentru
care mi-am şi îngăduit să-l citez
copios. Totodată, este şi oglinda
neînţelegerii atitudinii lui Eminescu
faţă de „frumuseţea canonică”, aşa
cum o va numi un alt însetat de
formele perfecte, Ion Barbu. Şi faţă de
acesta critica a exprimat supărări
similare privind puţinătatea operei
poetice şi, mai ales, că din Cartea
canonică Joc secund a eliminat multe
capodopere. Scrisorile inedite din
2000 contrazic părerea lui Petru
Creţia că Eminescu nu intenţiona să-
şi editeze un volum, chiar dacă
scrupulele poetului întreceau orice
aşteptare. De altfel, în manuscrise a
existat şi un proiect mai vechi,
cunoscut de critici, cu titlul Lumină
de lună, anticipând parcă Poemele
luminii, de Lucian Blaga. Din 1882,
poetul începe, şi la imboldul lui Titu
Maiorescu, să lucreze la un volum.
Reacţia lui Eminescu, la propunerea
lui Maiorescu din 1882, sună astfel
într-o scrisoare din 8 februarie 1882
către Veronica Micle: „Titus îmi
propune să-mi editez versurile şi am
luat de la el volumul din 1870-1871
din «Convorbiri» unde stau «Venere
şi Madonă» şi «Epigonii». Vai Muţi,
ce greşeli de ritm şi rimă, câte
nonsensuri, ce cuvinte stranii. E
oare cu putinţă a le mai corija, a face
ceva din ele? Mai nu cred, dar în
sfârşit să cercăm”3. În acei ani, deja

2 Ibidem, p. 260.
3 Dulcea mea Doamnă / Eminul meu iubit, ediţie
îngrijită, transcriere, note şi prefaţă de

poetul ajunsese la viziunea Cărţii
canonice aidoma lui Mallarmé, o
„carte cu şapte peceţi”, cum se
exprimă el adesea în articole şi în
manuscrise, carte arhitecturată
geometric, precum Jocul secund
barbian încheiat pe treapta
heptagonului. „Exhaustia” barbiană
însemna o integrare canonică a
poeziei universale şi româneşti, cu
întoarcere la oda pindarică şi la
„perfecţiunile poliedrale” pitago-
reice şi platoniciene în plină matrice
einsteiniană şi riemanniană. O
semnificaţie similară are întoarcerea
lui Eminescu la versul safic, la
Dante şi Shakespeare, rămânând, în
acelaşi timp, om al timpului modern,
cum l-a definit Titu Maiorescu în
Noua direcţie… şi în Eminescu şi
poeziile lui. Înclinat, într-o primă fază
a cercetărilor, să atribuie arhitectura
iniţiatică a volumului de Poesii
exclusiv lui Maiorescu, cel care ar fi
conceput-o la modul numerologiei
„masonice”, din 64 de poeme,
Nicolae Georgescu4 şi-a revizuit,
ulterior, teza, recunoscând, cu
argumentele de rigoare, că ediţia
Maiorescu aparţine, în liniile ei
axiale, lui Eminescu. Profunda
nemulţumire a poetului, în ziua de 1
ianuarie 1884, când Maiorescu i-a
adus, la Ober Döbling, volumul
tipărit la Socec, se datorează nu
„nebuniei” şi „ingratitudinii”, ci
faptului că grăbitul critic îşi
permisese a nu respecta întocmai
voinţa auctorială5, încât poetul a
privit opul ca pe o simplă carte,
văzându-şi ratată Cartea canonică
pe care o visa. Situaţia a devenit
dramatică în anii următori, când
Eminescu a fost, pur şi simplu,

Christina Zarifopol-Illias, Editura Polirom,
Iaşi, 2000, p. 188.
4 Nicolae Geogescu, A doua viaţă a lui
Eminescu, Editura Europa nova, Bucureşti,
1994; Cercul strâmt. Arta de a trăi pe vremea lui
Eminescu, Editura Floare albastră, Bucureşti,
1995; Moartea antumă a lui Eminescu, Editura
Cartier, Chişinău, 2001; Un an din viaţa lui
Eminescu, Editura Floare albastră, Bucureşti,
2006 ş.a.
5 Maiorescu intervenise abuziv prin
eliminarea de strofe, prin siluirea punctuaţiei
etc.

desproprietărit de lada cu manu-
scrise, deşi a făcut demersuri să i se
restituie până în clipa morţii. Din
pricini cu totul diferite, nici
Mallarmé nu şi-a dus la bun sfârşit
Cartea.

Lipsa de nuanţare în surprin-
derea relaţiilor dintre Eminescu şi
Maiorescu a periclitat chiar şi
abordarea critică a volumului de la
sfârşitul anului 1883. Eminescu ştia
că publicul şi critica nu erau
pregătiţi a-i recepta opera. Nu
întâmplător ediţia princeps,
atribuită, în chip fals, exclusiv lui
Maiorescu, se încheie cu poezia
Criticilor mei, atenţionare polemică
asupra esteticii eminesciene a
adevărului. Este o profundă greşeală
să se creadă, aşa cum încă o făcea şi
Petru Creţia, că Eminescu era un
„perfecţionist” al formei, că ar fi
fost, deci, nemulţumit de partea
„filologică” a textului. O confuzie
similară ca şi în cazul lui Ion Barbu,
când G. Călinescu repera în lirica
acestuia un „ermetism filologic”,
când, în realitate, uriaşul efort
barbian era spre ceea ce el a numit
ermetism canonic. Spre a asemenea
exigenţă a tins şi Eminescu în
enorma lui sete de forme perfecte, a
căror noimă încearcă s-o prindă în
celebrele versuri: „Unde vei găsi
cuvântul/ Ce esprimă adevărul?”6.
Ion Barbu a înţeles mai bine decât
mulţi că „Eminescu era mai ales om
de gândire şi studiu concentrat”, că
în opera lui romantismul germanic
„împietrise alb şi ideal, în felul
regiunilor de pe lună”7, prin ceea ce
poetul numise „forme perfecte”.

Despre etapa seninătăţii cano-
nice a operei sale, Eminescu împăr-
tăşeşte ceva Veronicăi Micle în
scrisoarea din 10 aprilie 1882, când
lucra la Legenda Luceafărului: „Cred

6 Vezi ediţia N. Georgescu, cu formele şi
punctuaţia poetului, Poesii, Editura Floare
albastră, Bucureşti, 2004, p. 181.
7 Ion Barbu, Opere, II, Proză, ediţie critică de
Mircea Coloşenco, prefaţă de Eugen Simion,
Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti,
2000, p. 19.
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că e un gen cu totul nou acela pe
care-l cultiv acum. E de o linişte
perfectă, Veronică, e senin ca
amorul meu împăcat, senin ca zilele
de aur ce mi le-ai dăruit”8.
Sintagmele „linişte perfectă”, „senin
ca amorul meu împăcat” sunt de
descifrat în „ermetismul canonic
eminescian” (Vladimir Streinu îl
includea, bună dreptate, în rândul
„poeţilor dificili”) şi nu în
banalitatea neoclasicizantă a criticii.
Eminescu avea proprietatea cuvin-
telor şi când spune că e vorba de
„un gen cu totul nou” el trebuie
văzut ca atare, dincolo de comodi-
tatea „complexelor de cultură”.
Petru Creţia intuieşte bine că
Eminescu ar fi şi astăzi supărat pe
noi, aşa cum va fi fost pe Maiorescu
în ziua de 28 iunie 1883, când, pe la
ora zece, l-a vizitat exprimându-şi
convingerea că va învia arta antică,
observaţie luată de critic drept semn
de nebunie. Iar refuzul necruţător al
ediţiei Maiorescu are acelaşi înţeles
cu gestul lui Ion Barbu de a vinde la
anticariat Istoria literaturii române de
la origini până în prezent a doua zi
după ce o cumpărase din librărie9.
Dacă exegeza, în cazul lui Ion
Barbu, va încerca abia la mulţi ani
de la moartea poetului să se apropie
de ermetismul canonic al Jocului
secund, interpretarea Cărţii emines-
ciene, aşa denaturată, de la prima la
a şasea ediţie, prin adăugarea de noi
poeme, nu s-a încercat încă,
exceptând începutul lui N. Geor-
gescu. Astfel, Cartea lui Eminescu
continuă să rămână „cu şapte
peceţi”, tocmai fiindcă nu i s-a
îngăduit s-o ducă la capăt, după
voinţă proprie! Ca şi George
Munteanu, Petru Creţia recunoştea
că în perioada „bolii” Eminescu era
capabil să ducă la „perfecţiune”
poeme recuperate din memorie sau
create atunci.

Genul eminescian cu totul nou
este acela al formelor perfecte, al fru-

8 Dulcea mea Doamnă…, p. 266.
9 Vezi scrisoarea către Al. Rosetti din iunie
1941, în Opere, II, p. 790.

museţii canonice vrednice de Dante şi
de Shakespeare. „Împietrire” apa-
rentă, albă şi ideală, în felul regiunilor
de pe lună, cum intuise Ion Barbu,
dând sens nou eventualului titlu
eminescian Lumină de lună. Cine are
curiozitatea să deschidă Fragmen-
tarium-ul eminescian dă peste
această definiţie a frumuseţii
canonice, complet diferită de idealul
clasic grecesc şi neoclasic al
„formelor perfecte”, deşi vine în
prelungirea acestora: „S-a zis de
mult că frumuseţea consistă în
proporţia de forme. Nimărui (s.n.)
nu i-a venit în minte că consistă în
proporţia de mişcări şi, cu toate
acestea, asta e adevărata frumuseţe.
Frumuseţi moarte sunt cele cu
proporţie de forme, frumuseţi vii
cele cu proporţie de mişcări. E
evident că această proporţie de
mişcare unde nimic nu e prea întins,
nici prea flasc, e o stare de echilibru
– fericirea”10. Geometrie înaltă şi
sfântă, iar deasupra ei extaza, fericirea,
în limbajul lui Ion Barbu. Senină-
tatea formelor eminesciene însă e
mai bogată decât cea barbiană, fiind
întotdeauna „oximoronică”, fiindcă
proporţia de mişcări include organic
şi ascunse dizarmonii11, de unde şi
chinul de a găsi cuvântul ce exprimă
adevărul. De aceea, când Eminescu
se vede pus în faţa sarcinii de a duce
la „perfecţiune” textele pentru
volum, el spune Veronicăi să cercăm.
Or, conceptul de încercare/ în-cerc-
are la Eminescu este fundamental. El
defineşte adevărul ca înscriere pe
linia cercului. Perfecţiunea poliedra-
lă, heptagonală, la Ion Barbu,
înseamnă, platonician, înscrierea în
cerc şi în sferă. Dar, atrage atenţia
poetul, limbajul cercului şi al sferei
nu ţine de purul raţionalism:
„Originea tuturor mărimilor iraţio-
nale este cercul (π)”12. Or, tocmai în
faţa numerelor iraţionale s-au

10 M. Eminescu, Opere, XV, Fragmentarium.
Addenda ediţiei, Editura Academiei Române,
Bucureşti, 1993, p. 332.
11 „Orice inegalitate s-au născut prin mişcare
– orice mişcare nu e cu putinţă decât prin
inegalitate”. (Ibidem. P. 272).
12 Ibidem, p. 283.

împotmolit grecii antici. În fiece om
se încearcă spiritul universului, zice
poetul. Particularizat ca arheu, ca
măsură a fiinţelor şi a tot ce fiinţează.
Eminescu trece peste norma antro-
pologiei europene a lui homo
mensura, ajunsă la grotesc prin
legenda patului lui Procust: „Fiecare
lucru are măsura sa proprie (natura
sa proprie asemenea)”13. Iar acea
măsură particularizantă, centru gravi-
taţional al fiecărei fiinţări este
archaeus. El ascunde „ecuaţiunea
universală” a identităţii şi diferenţei.
Ion Barbu îl va numi increat. Ceea ce
dă şi măsura frumuseţii canonice.

Fără a releva imaginea noută-
ţii conceptului de frumuseţe canonică
la Eminescu, nu vom putea avea
acces nici la „nelogica” legănării
codrului fără ploaie, fără vânt, dintr-o
arhicunoscută poemă, nici la
misterioasa capacitate a poetului de
a simţi şi de a auzi cum iarba creşte,
nici nu vom pricepe misterul
codrului bătut de gânduri din Dorinţă.
Urma frumuseţii nu poate fi găsită în
„colbul şcolii”, în „autori mâncaţi de
molii” (În zadar în colbul şcolii…).
Trebuie spus că descoperirea frumo-
sului artistic ca „proporţie de
mişcări” şi ca încercare se produce
după Eminescu, în estetica
europeană. Heinrich Wölffin (1864-
1945) va vorbi de principiul „frumu-
seţii în mişcare” prin aşa-numitele
Bildformen14, iar Luigi Pareyson15

(1918-1991) va consacra estetica for-
mativităţii, în care conceptul central
este cel eminescian de încercare.

Aşa că să nu ne iluzionăm,
precum postmoderniştii şi ideologii
antieminescieni, că Eminescu este
un autor „clasicizat” şi că nu mai
are secrete.



13 Ibidem, p. 44.
14 Cf.  Guido Marpurgo-Tagliabue, Estetica
contemporană, I, Editura Meridiane, Bucureşti,
1976, pp. 196-200.
15 Luigi Pareyson, Estetica. Teoria della
formatività, Edizioni di „Filosofia”, Torino,
1954; versiunea rom. la Editura Univers,
Bucureşti, 1977.
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Theodor DAMIAN

Mihai Eminescu:
Glossa ca
Ecclesiast

acă cineva citeşte cu atenţie poezia
Glossă de Mihai Eminescu şi cartea
Ecclesiastului din Sf. Scriptură a
Vechiului Testament realizează nu
numai apropierea surprinzătoare
dintre cele două texte, dar probabil că
va şi conchide că Glossa este o punere

în versuri a câtorva din marile teme ale Ecclesiastului.
Ne referim aici în special la trecere, la deşertăciune sau
zădărnicie şi la înţelepciune sau discernământ.

Aceste teme nu sunt tratate separat nici în poem, nici
în Ecclesiast, ele se întrepătrund, ca-ntr-un dans
perihoretic, iluminându-se şi confirmându-se reciproc.

Prima strofă, aşa cum e construit poemul, le anunţă
şi determină pe toate celelalte. Ea cuprinde toate cele trei
teme.
Trecerea:             „Vreme trece vreme vine

Toate-se vechi şi nouă toate
. . . . . . . . . . . . . .
Ce e val ca valul trece”.

Deşertăciunea:    „Nu spera şi nu ai teamă
Zădărnicia: De te-ndeamnă de te cheamă

Tu rămâi la toate rece”

Înţelepciunea:       „Ce e rău şi ce e bine
Discernământul: Tu te-ntreabă şi socoate”.

I. Trecerea
Versurile: „Vreme trece vreme vine

Toate-se vechi şi nouă toate
. . . . . . . . . . . . . .
Ce e val ca valul trece”.

duc cu gândul în mod direct la clasicul model şi concept
heraclitian al curgerii. „Totul curge”. ----- spune
Heraclit din Efes. Nu poţi intra de două ori în aceeaşi
apă a unui râu. În versul „Toate-s vechi şi nouă toate”,
se poate recunoaşte cu uşurinţă ideea lui Heraclit despre
repetarea ciclică, la infinit, a lumilor, sau a lucrurilor, în
general. Ecclesiastul o spune în felul lui: „Nimic nu-i
nou sub soare. De ceea ce a fost întâi, nimeni nu-şi mai
aduce aminte” (1: 9-11). Lucrurile par noi pentru că-s
uitate. În realitate ele sunt vechi.

Când Eminescu spune în acest context:
„Nu spera şi nu ai teamă” – adică nu spera, dar nici tu

te înfricoşa, căci „ce e val ca valul trece”, el introduce în
mod insistent, pentru că repetat în restul poemului,
atitudinea stoică pe care omul trebuie să o aibă în faţa
lumii. Conform filosofiei stoice fondată de Zenon din
Citium (336-265 î.H.) „natura este guvernată de legi
stabile, iar omul trebuie să ducă o viaţa netulburată, în
conformitate cu aceste legi. Omul trăieşte într-un univers
determinat”. Această adaptare a omului la legile ce-l
depăşesc înseamnă virtute. De aceea, bogăţia sau sărăcia,
fericirea sau nefericirea, nu au mai mare importanţă ca
voinţa omului de a se adapta la legile date – virtutea1.

Trecerea ne apare aici ca motiv de rezervată
înţelepciune; îndemnul „nu spera” nu reprezintă
nicidecum leit-motivul unui discurs al disperării, cum ar
putea fi interpretat de cei ce consideră pesimismul ca
fiind o caracteristică definitorie a poeziei lui Eminescu,
fapt pe care l-am contra-argumentat într-o lucrare
precedentă2.

Cum vom vedea mai târziu, acest „nu spera” –
contrabalansat de „nu ai teamă”, este referitor, întocmai

D
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ca-n Ecclesiast, numai la lumea de aici care „trece” şi
nicidecum la lumea transcendentului divin.

Singurele aluzii din poem la realităţile transcendente
care nu pot fi abordate aşa cum trebuie abordată lumea,
cu stoicism şi rezervă, sunt în versurile 14 şi 30 în care
poetul vorbeşte despre transcendentul sinelui, despre
regăsirea de sine, „regăsindu-te pe tine”, în primul caz,
şi de petrecerea retrasă întru sine, „tu în colţ petreci cu
tine”, în al doilea caz. Acestea sunt singurele atitudini
salvatoare, statornice, în contextul general al
nestatorniciei tuturor lucrurilor. Regăsirea de sine, a
sinelui autentic, evident, este parte clară dintr-un discurs
pe tema antropologiei teologice în care omul este definit
şi înţeles ca chip al lui Dumnezeu.

Pentru a sublinia, acest element al regăsirii de sine
este salutar pentru că e singurul remediu, în poezie, la
nestatornicia tuturor lucrurilor, la posibila pierdere,
risipă de sine în această instabilitate generală şi totală a
lumii, întocmai cum în Ecclesiast se vorbeşte de rezervă
faţă de toate cele ale lumii, deci de detaşare de ele, în
schimb însă, şi cu aceasta anunţând celelalte două teme
anunţate, se face îndemn la luare aminte la statornicia
lucrurilor lui Dumnezeu, singurele de care omul trebuie
să se ataşeze dacă nu vrea să sufere, sau mai bine zis,
singurele la care omul înţelept trebuie să se ataşeze
pentru că el, prin utilizarea discernământului, ştie de ce
trebuie să se ataşeze şi de ce nu.

Iată ce zice Ecclesiastul: „Mi-am dat seama că tot ce a
făcut Dumnezeu durează în veci. Nu e nimic de adăugat
şi nimic de scăzut. Dumnezeu a făcut astfel pentru ca în
faţa lui să te temi” (3:14).

Această temă anunţă o alta, tipică atât Ecclesiastului
cât şi Proverbelor lui Solomon: „Frica de Dumnezeu este
începutul înţelepciunii”.

Este de notat că în concordanţă cu Ecclesiastul,
contextul general al Glossei, aşa cum se vede el mai ales
în strofele 4-9, nu indică rezervă faţă de lume ca şi
creaţie divină, ci faţă de lumea oamenilor, aşa cum o
cunoaştem fiecare şi cum a fost ea întotdeauna, lume în
care oamenii îşi trăiesc viaţa ca actorul rolul pe scenă:

„Căci aceloraşi mijloace
Se supun câte există
Lumea-i veselă şi tristă
Alte măşti, aceeaşi piesă…”

II. Deşertăciunea sau zădărnicia
Ideea generală a Glossei este coincidentă cu cea a

Ecclesiastului: Vanitas, Vanitoriu, omnia vanitas
(„Deşertăciunea deşertăciunilor, toate sunt
deşertăciune”) (1:2), sau altfel spus, tot pe limba
Ecclesiastului, „toate sunt deşertăciune şi vărsare de
vânt” (2:11).

Cuvântul „toate”, se înţelege, se referă la toate ale
lumii acesteia sau ale lumii oamenilor, nu la toate ale
lumii lui Dumnezeu. Faţă de prima, ni se predică, din

nou, detaşarea, în ambele cazuri şi la Eminescu şi la
Ecclesiast; faţă de a doua, ni se predică ataşarea, la
Eminescu, în discursul despre transcendent, în imaginea
regăsirii eului autentic, regăsit pentru că pierdut şi
recuperat, exact ca în pilda fiului risipitor3.

Această idee a deşertăciunii, a zădărniciei, este foarte
clar exprimată în Glossă.

„Tot ce-a fost ori o să fie
În prezent le-avem pe toate
Dar de-a lor zădărnicie
Te întreabă şi socoate”.

Şi iată, în paralel, Ecclesiastul: „Am văzut toate
lucrurile care se fac sub soare şi iată, toate sunt
deşertăciune şi vânare de vânt” (1:14).

Totuşi, deşertăciunea în sine e una, şi realizarea ei de
către om, conştientizarea ei, e alt lucru. Această realizare
a deşertăciunii lumii şi a atitudinii adecvate ce trebuie
luată în consecinţă, reprezintă un alt punct comun între
Glossă şi Ecclesiast, de data aceasta legat de comparaţia
dintre înţelept şi nebun.

Dincolo de diferenţele de interpretare,
nesemnificative, de altfel, iată cum este ea prezentată la
Eminescu:

„Nu spera când vezi mişeii
La izbândă făcând punte
Te-or întrece nătărăii
De-ai fi cu stea în frunte;

Teamă n-ai, câtă-voi iarăşi
Între dânşii să se plece
Nu te prinde lor tovarăş
Ce e val, ca valul trece”.

Şi iată Ecclesiastul: „Şi am zis în inima mea: Precum
un fapt i se întâmplă unui nebun, aşa mi se va întâmpla
şi mie; şi atunci, de ce ne-am mai ostenit? Şi am mai grăit
în inima mea: De vreme ce nebunul vorbeşte din
prisosul lui, înseamnă că şi aceasta-i tot deşertăciune.
Căci amintirea înţeleptului alături de nebun nu se va
întâmpla vreodată de vreme ce în viitor pe toate le va
acoperi uitarea. Şi cum va muri înţeleptul laolaltă cu
nebunul?” (2:15-16).

Dar iată şi o altfel de comparaţie, de data aceasta mult
mai aproape de sensul în care apare ea în Glossă.

Zice Ecclesiastul: „Înţeleptul îşi are ochii în cap, dar
nemintosul [nebunul, în traducerea lui Bartolomeu
Anania] umblă în întuneric” (2:14).  Şi iarăşi: „Şi am
văzut că înţelepciunea covârşeşte nebunia aşa cum
lumina covârseşte întunericul” (2:13).

Zice Eminescu: „Teamă n-ai, câtă-vor iarăşi
Între dânşii să se plece
Nu te prinde lor tovarăş
Ce e val, ca valul trece”.

În sfârşit, un alt text ecclesiastic, teologic de data
aceasta, care merge în consens cu Glossa:
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„Când îi făgăduieşti lui Dumnezeu o făgăduinţă, nu
întârzia să o plineşti, căci voia Lui nu se află în cei
nebuni” (5:3).
Cu alte cuvinte, nu te prinde cu nebunii tovarăş, cum
zice Eminescu, pentru că deşi ei vor încerca să te tragă în
cercul lor, trebuie să-nţelegi că ei trec ca valul şi
Dumnezeu nu-şi pune voia în ei.

III. Înţelepciunea sau discernământul
O altă idee comună Glossei şi Ecclesiastului este aceea,

invocată deja, a utilizării discernământului ca strategie a
mântuirii:

„Ce e rău şi ce e bine
Tu te-ntreabă şi socoate”

Cercetarea, discernământul, cugetarea, sunt aici
atribute ale înţelepciunii pe care Ecclesiastul, regele
înţelepciunii, le practică deja, fapt pentru care şi
îndeamnă pe alţii la a căuta şi a cerceta „lucrurile care se
fac sub soare” (1:14). Iată exemplul ce ni se dă: „Eu,
Ecclesiastul, am fost rege peste Israel în Ierusalim. Şi
inima mi-am pus-o să caute şi cu înţelepciune să
cerceteze despre toate câte se petrec sub cer” (1:12-13);
sau: „În ziua cea bună, trăieşte-ţi binele; în ziua cea rea,
vezi şi ia seama” (7:14).

Din nou la Eminescu:
„Tu în colţ petreci cu tine
Şi-nţelegi din a lor artă
Ce e rău şi ce e bine”.

sau:
„În prezent le-avem pe toate
Dar de-a lor zădărnicie
Te întreabă şi socoate”.

*  *  *
Interpretarea tematică clasică a Glossei lui Eminescu

a fost pe cât de bogată şi diversă, pe atât de departe în a
descoperi aici modelul tematic al Ecclesiastului.

În ediţia sa critică din 1995 a operelor lui M.Eminescu
(M.Eminescu, Opere III, Poezii (3), Editura „Grai şi suflet
– Cultura naţională”, Bucureşti, 1995, pp.274-28o), D.
Murăraşu menţionează mai multe lucrări model pe care
Eminescu le-ar fi putut avea pentru acest poem, nici una
însă neducând spre Ecclesiast, cu excepţia unei singure
mici note la versul 24 al poeziei.

Pentru tot restul, iată inventarul prezentat de
Murăraşu:

1. D. Murăraşu şi I. Scurtu: tema poeziei este preluată
din Comedia cea de obşte, care reprezintă un fragment din
lucrarea Gândurile lui Oxenstierna.

D. Murăraşcu face legătură şi cu Caracterele lui
Bruyere.

2. Tudor Vieru trimite la lucrări din antichitate ale
unor autori ca Epictet, Bion, Platin.

3. Perpessicius trimite la Shakespeare şi Baltazar
Gracian.

4. Al. Marcu trimite la Torquato Tasso.

5. Anghel Demetriescu şi din nou Tudor Vianu
vorbesc de influenţe din Schopenhauer.

6. N. Sulică trimite la Horaţiu şi la Stoici.
7. Cezar Papacostea vede în Glossă influenţe din

literatura vedică.
8. G. Călinescu vede în Glossă „o scamatorie de idei”

(!), chiar dacă „sublimă” (!).
Ceea ce este extrem de interesant, este că niciunul din

marii exegeţi ai operei eminesciene nu a avut în vedere
Ecclesiastul ca sursă a tematicii poeziei. E bine de
remarcat aici că toate trimiterile la diverse opere ale
lumii sunt opinii şi nu „fapt”, de aceea sunt şi aşa de
multe. Ni se pare ciudat că marii critici ai lui Eminescu s-
au plimbat de la un capăt la altul al lumii şi al timpului
(din Italia în India şi din antichitate la contemporanii lui
Eminescu) încercând să găsească motivul model al
conţinutului Glossei, dar au ignorat complet o operă
aflată la îndemâna tuturor şi mai ales a lui Eminescu,
Biblia. Se poate constata în acest context că Eminescu
citea Sf. Scriptură mai mult decât marii săi interpreţi.

De altfel, Biblia a generat numeroase din cele mai
celebre opere de artă fie în literatură, fie în pictură,
sculptură, muzică sau în alte arte; de ce ar fi fost sursa
tematicii Glossei? Şi chiar dacă Eminescu ar fi folosit ca
sursă primară o altă operă, de exemplu Comedia cea de
obşte, este ciudat că nici un critic nu a observat că însăşi
această sursă directă, are în spate la rândul ei ca sursă,
clasicul Ecclesiast. Pentru un critic literar care, între
altele, are ca atribuţie să stabilească şi contextul general,
nu numai cel imediat, al unei opere, sitz im leben, acest
lucru ne apare de neînţeles.

Am demonstrat în alte lucrări că Eminescu a fost un
poet creştin, foarte familiar cu tradiţia creştină ortodoxă
a neamului său în general, şi cu temele scripturistice în
special.

Să sperăm că în generaţia tânără contemporană se va
găsi un interpret al operei marelui nostru poet care să se
aplece cu osârdie asupra paralelei dintre ideile Glossei şi
ale Ecclesiastului, pentru a documenta încă şi mai mult
decât semnalul nostru de acum, paralela şi coincidenţa,
vers cu vers şi verset cu verset, dintre textul eminescian
şi celebrul, mai celebru decât toate textele din opiniile
menţionate anterior, celebrul text al Ecclesiastului biblic.

_____________
1. Theodor Damian, Introducere în Istoria creştinismului, Editura
Fundaţiei „România de Mâine”, Bucureşti, 2008, p.12
2. Theodor Damian, Pesimism şi credinţă în opera lui Eminescu, în …..
3. Theodor Damian, Tema fiului risipitor la Eminescu în Meridianul
românesc, an 36, vol.13, nr. 614, 3 iunie 2009, Santa Claritas, CA, p.19
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Cassandra CORBU

Omul din textil
M-am săturat să-i mai spun,
Să-i destăinui secrete,
Să-i zic ideile şi
Să-i vorbesc de convingerile mele.
Stă-ntr-o încăpere stranie,
Şi mereu, mereu, mereu şi mereu,
Acelaşi răspuns...
Pare viu, dar nu răspunde, nu respiră.
Beau dintr-o cupă de cleştar,
Şi ninge.
Stăm în încăpere şi vorbim.
Eu şi omul din textil, manechin.

Fecioara albastră
Picăturile pluteau în aer.
Dar ea era o feerie nesfârşită, părul bălai cădea pe spatele perfect creionat, iar trupul albastru

era acoperit de o rochie albă lungă. Ochii sclipeau ca stelele şi genele lungi erau încovoiate ca şi
cum erau învârtite pe luna ca un tub fosforescent.

Dansa aterizând pe pietrele râului ce făcea momentele şi mai minunate cu o muzică de harpă
divină.

Stele, aştri şi luna colorau să vadă minunatul joc de pasteluri pe care le împrăştia fecioara
albastră.

Amuzament pentru singurătate
primordială

Stau singură-n poezie
Şi amuzamentul râde sec
De bufonul rigid.
Păianjenul ţării stă-n
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Singurătatea propriei minţi.
Cupola de cleştar se sparge.
Prin ea pătrunde primordialul cocor de munte.
Azotul ţâşneşte din vulcanele stinse.
Creionul de ţiglă
Scrie cu linii de orizont:
„Amuzament pentru singurătatea primordială”.
Şi aruncă harponul din hârtie
Pe focul preistoricilor mamuţi.

29 martie 2009

Zbura
Zbura spre cerul de plumb.
A căzut în altarul apei reci;
Se zbate între raţe şi aripile lui par a fi umbre de îngeri.
El formează unde prin vise.
Omul se stinge şi el îl ia ducându-l
prin cele mai frumoase momente ale vieţii.
Şi totuşi se zbate.
Se zbate prin trestia uscată.
Închide ochii pentru prima oară.
Nu-i va mai deschide.
Şi el va fi ceea ce vor visa visele.
Acum în peisajul plumburiu,
Broaştele îi cântă ultimul marş triumfal.

Mimul
(cuprins de alb-negru)

Mimul citea în cărţile de tarot.
Lângă el borcanul cu fluturi îngheţa.
În jur florile îl trăgeau de păr
Şi de degete.
Pe umeri îi creşteau sălcii alb-negre.
Cântecele dumnezeieşti îl vrăjeau
Şi nu putea ieşi din cutia lui de mim...
Cercurile erau alb-negre;
Iar toată Terra era în alb-negru.
Lacrimile disperate ale mimului erau alb-negre...
Mimul citea în cărţile de tarot....
Şi florile alb-negre îl trăgeau de degetele alb-negre.
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O, îngere!
Ioanei

Nu-ţi pot spune multe. Uneori mi se pare că cerul se despică şi nu pot vedea decât un chip,
ce cu greu se desluşeşte. Doar ţie îţi pot spune taina ce în mine o port, şi doar ţie îţi pot spune
înger.

Când cerul s-a deschis
Totul pare un blestem,
Totul semănau cu el
Iubirea, liniştea,
A plecat când cerul s-a deschis,
A plecat când tabloul a fost nins.
Când paharul s-a umplut,
De privirea lui, am pierdut
Iubirea, liniştea.
El nu va mai veni,
Sufletul-mi se va-mpietri
Iubirea, liniştea,
Toate cu el departe au plecat.

Steluţa norocoasă
Într-o noapte de vară, cu lumini nenumărate pe cer, se năştea un copil. Dar nu orice copil, ci

unul care avea cea mai frumoasă stea de pe cer. Părinţii săi nu ştiau nimic de lucrul acesta. Anii au
trecut, iar copilul nostru creştea pe zi ce trece, Dar şi steaua sa. Luna, regina nopţii, i-a pus rochie
de rouă, culeasă de prietenul ei, Soarele, dimineaţa. Băiatul învăţa şi încă foarte bine. Steaua îi
dădea noroc, dar şi el muncea.

Începuse să cânte la pian. Avea talent la toate. A ajuns peste ani un mare pianist. A călătorit
prin Europa, Asia şi America, iar steluţa după el.

Iar pianistul nostru şi steluţa lui au avut o viaţă bătută de noroc. Şi cine ştie, poate tu eşti
chiar din neamul lui.
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Liviu PAPUC

Habitatul
Poetului la
tinereţe

pre deosebire de G. Călinescu
(subiectul nostru din nr. 1 al revistei),
Mihai Eminescu se „bucură” de cu
totul alte date – personale şi sociale.
Mai ales în copilărie şi tinereţe,
cărările bătute de Poet l-au dus
preponderent prin locuri obscure,

mizere, începând cu numeroasele gazde cernăuţene din
anii şcolarităţii, continuând cu viaţa „de campanie” a
unei trupe de teatru sau cu evadările pe cont propriu
prin mai tot spaţiul românesc. Unele pagini din
timpuria Geniu pustiu (datată 1868-1869) par a fi
datorate acestor experienţe mai degrabă triste, chiar
dacă intrând în tiparul romantic al vremii: „Între cei
patru păreţi gălbui ai unei mansarde scunde şi
lungăreţe, osândite de-a sta în veci nemăturată, locuiam
cinci inşi în dezordinea cea mai deplină şi mai pacifică.
Lângă unica fereastră stătea o masă numai cu două
picioare, căci cu partea opusă se rezima de părete. Vreo
trei paturi, care de care mai şchioape, unul cu trei
picioare, altul cu două la un capăt, iar la celălalt aşezat
pe pământ, astfel încât te culcai pe el pieziş – un scaun
de paie în mijloc cu o gaură gigantică – nişte sfeşnice de
lut cu falnice lumânări de său, o lampă veche, cu
genealogie directă de la lampele filosofilor greci ale
căror studii puţeau a untdelemn – mormane de cărţi
risipite pe masă, pe sub paturi, pe fereastră şi printre
grinzile cele lungi şi afumate ale tavanului, ce erau de
culoarea cea mohorâtă-roşie a lemnului pârlit. Pe paturi
erau saltele de paie şi cergi de lână – la pământ o
rogojină, pe care se tologeau colegii mei şi jucau cărţi,
fumând din nişte lulele puturoase un tutun ce făcea

nesuferită atmosfera, ş-aşa atât de mărginită a
mansardei” (ediţia din „Biblioteca pentru toţi”, 1966, p.
150-151).

Avem deja constituit un anumit tipar al
ambientalului creatorului în formare, înconjurat de
atmosfera mai degrabă opresivă pe care i-o asigura
societatea, nelipsit însă de hrana spirituală (cărţile
risipite pe ici şi colo nu lipsesc din mai nici o descriere
de interior a poetului), după cum vedem şi în alt loc:
„Locuia într-o cameră înaltă, spaţioasă şi goală. În
colţurile tavanului păianjenii îşi exersau pacifica şi
tăcuta lor industrie, într-un colţ al casei la pământ
dormeau una peste alta vreo câteva sute de cărţi, visând
fiecare din ele ceea ce cuprindea, în alt colţ al casei un
pat de lemn c-o saltea de paie, c-o plapumă roşie, şi-
naintea patului o masă murdară, cu suprafaţa ilustrată
de litere mari latine şi gotice ieşite de sub bricegelul
vreunui ştrengar de copil. Pe masă, hârtii, versuri, ziare
rupte şi întregi, broşuri efemere, ce se împart gratis, în
fine, totul un abracadabru fără înţeles şi fără scop. Dar
asupra cărţilor culcate-n colţ era aninat în cui bustul în
mărime naturală, lucrat în ulei, al unui copil ca de vreo
optsprezece ani – cu păr negru şi lung, ....” (p. 137-138).

Segmente ale unei astfel de atmosfere, lipsită de
confort, chiar cu mizeria pândind la tot pasul, sunt de
găsit şi în poezii, unde „Pe un pat sărac asudă într-o
lungă agonie/ Tânărul. O lampă-ntinde limb-avară şi
subţire,/ Sfârâind în aer bolnav” (Înger şi demon, 1873),
ceva mai târziu vedem că viaţa creatorului nu a evoluat:
„În odaie prin unghere/ S-a ţesut păinjeniş/ Şi prin
cărţile în vravuri/ Umblă şoarecii furiş” (Singurătate,

S
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1878), „Dar în camera îngustă lângă lampa cea cu oliu/
Palid stă cugetătorul, căci gândirea-i e în doliu”
(Memento mori, 1872).

Visul, modest de altfel, al Poetului este exprimat
încă de la primele versuri ale vieţii („Aş vrea să am o
casă tăcută, mitutică,/ În valea mea natală ce undula în
flori” – Din străinătate, 1866) – reflex poate şi al propriei
experienţe de la Ipoteşti, nu neapărat din casa
căminarului Eminovici, dar de prin alte colibe pe unde
şi-a purtat paşii şi de unde a crezut că mintea şi-ar putea
lua zborul în voie. Iar o astfel de încăpere ar fi arătat,
probabil, ca în Călin (file din poveste), din 1876:

„Atunci intră în colibă şi pe capătu-unei laiţi,
Lumina cu mucul negru într-un hârb un roş opaiţ;
Se coceau pe vatra sură două turte în cenuşă,
Un papuc e sub o grindă, iară altul după uşă;
Hârâită, noduroasă, stă în colb râşniţa veche,
În cotlon toarce motanul, pieptănându-şi o ureche;
Sub icoana afumată unui sfânt cu comănac
Arde-n candel-o lumină cât un sâmbure de mac;
Pe-a icoanei policioară, busuioc şi mint-uscată
Împlu casa-ntunecoasă de-o mireasmă pipărată;
Pe cuptiorul uns cu humă şi pe coşcovii păreţi
Zugrăvit-au c-un cărbune copilaşul cel isteţ
Purceluşi cu coada sfredel şi cu beţe-n loc de labă,
Cum mai bine i se şede unui purceluş de treabă.
O beşică-n loc de sticlă e întinsă-n ferăstruie
Printre care trece-o dungă mohorâtă şi gălbuie.
Pe un pat de scânduri goale doarme tânăra nevastă”.

Toate descrierile sumbre nu aruncă deloc o lumină
proastă asupra eroului, pentru că acesta, potrivit bunei
cutume romantice, trebuie să sufere pentru a putea crea
ceva ieşit din comun. Iar poetul nostru era pe bună
dreptate un reprezentant de seamă al curentului
romantic, pe care îl trăia cu cea mai intimă fibră. Ceea ce
explică probabil şi segmentele considerate ca ţinând de
boemă. Cum arăta Poetul la vremea aceea? Ne-o spune
singur: „Era frumos – de-o frumuseţe demonică. Asupra
feţei sale palide, musculoase, expresive, se ridica o
frunte senină şi rece ca cugetarea unui filosof. Iar asupra
frunţii se zburlea cu o genialitate sălbatecă părul său
negru-strălucit, ce cădea pe nişte umeri compacţi şi
binefăcuţi. Ochii săi mari căprii ardeau ca un foc negru
sub nişte mari sprâncene stufoase şi îmbinate, iar buzele
strâns lipite, vinete, erau de-o asprime rară. Ai fi crezut
că e un poet ateu, unul din acei îngeri căzuţi, un satan
[...] frumos, de-o frumuseţe strălucită, un satan mândru
de cădere, pe-a cărui frunte Dumnezeu a scris geniul şi
iadul îndărătnicia – un satan dumnezeiesc, care trezit în
ceri a sorbit din lumina cea mai sântă, şi-a îmbătat ochii
cu idealele cele mai sublime, şi-a muiat sufletul în
visurile cele mai dragi, pentru ca în urmă, căzut pe
pământ, să nu-i rămână decât decepţiunea şi tristeţea
gravată în jurul buzelor, că nu mai e în ceri” (Geniu
pustiu, p. 128-129).
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Paul GREGOR

Sex si magie
mul nostru - să-l
numim Armand
- era francez şi în
jur de treizeci şi
ceva de ani.
Frustrarea sa era

de ordin sexual, pentru că tot ce ştiu
este că temperamentul său galic
exploziv nu-şi găsise încă perechea.

Armand arăta destul de bine
dar era prea scund şi foarte subţire.
Era nebun după fete înalte şi atletice
la care credea că va găsi toate
calităţile care îi lipseau lui, sau
poate era o formă de masochism.
Nefericirea era că respectivele uriaşe
nu-l luau în serios iar prostituatele
nu-l satisfăceau. Era în căutarea
unei mari iubiri romantice. Şi nu
numai înălţimea deosebită îl
atrăgea, el dorea frumuseţe, cultură,
farmec şi tot tacâmul necesar pentru
a trezi pasiuni dezlănţuite. Fiind
mereu refuzat dorinţa sa rămînea
nesatisfăcută. Armand îşi blestema
soarta, începuse să se considere un
caz disperat. Aceasta era adevărata
cauză a escapadelor sale alcoolice şi
vitriolice. Cel mai blând câine este
capabil să muşte dacă-l atingi într-
un loc dureros. O migrenă
nesuferită te poate face să-ţi pierzi
controlul, de fapt acesta este unul
din şiretlicurile alchimice obişnuite
ale psihologiei noastre - durerea se
transformă în mânie.

La data când necazul lui
Armand se apropia de o adevărată
criză (care avea să schimbe totul atât
de spectaculos pentru el), beţiile sale
ocazionale începură să devină tot
mai frecvente şi mai violente. Se
îndrăgostise din nou mai pasionat
ca niciodată, şi din nou simţea că nu
va ajunge nicăieri. Ea - să-i spunem

Geneviève - era întruchiparea
tuturor fanteziilor amicului meu. În
afara staturii sale impunătoare, era
mai mult decât frumoasă, avea
caracter şi clasă - o rămăşiţă ana-
cronică a odinioară aristocratului
Quartier St.Germain. Fata se ocupa
cu creşterea cailor de rasă şi în
timpul liber obişnuia să frecventeze
locuri stilate, de predilecţie barul de
la subsolul hotelului Port Royal. Era
mai tot timpul însoţită de o ceată de
admiratori şi principala condiţie
pentru a intra în cercul ei era să fii
"rigolo" adică nostim. Armand făcea
parte din cavalerii mesei rotunde de
la curtea sa dar şansele lui de
promovare la rangul de “prinţ
şarmant” erau evident mai slabe
decât acelea de a fi ales papă.

Într-o seară, întâlnindu-ne la un
bar din Montmartre, îmi declară că
era hotărât să se sinucidă în cazul în
care nu vreau să-l ajut. În ciuda
tragicei uverturi aproape că am
izbucnit în râs. Era drept că mai
multe ziare scriseseră despre
aventurile mele printre vrăjitorii
junglei braziliene şi unele persoane
mai credule îmi atribuiseră
misterioase puteri magice, dar bietul
băiat îmi cerea nici mai mult nici
mai puţin decât să-i fac rost de un
filtru de dragoste pentru a trezi
apetitul inabordabilei sale
guliverniene.

Ce puteam face? Ştiam atunci,
aşa cum ştiu şi acum că singura
magie adevărată este capacitatea de
a exercita o influenţă psihologică.
Aşa numitele farmece nu sunt decât
o extensie a proceselor mentale
obişnuite, tot aşa cum ecuaţiile lui
Einstein care au zguduit lumea nu
ar fi existat niciodată fără disciplina

mentală a aritmeticii din şcoala
primară.

Nu-mi trecuse niciodată prin
cap că aş putea avea vreo influenţă
magică în nefericita poveste de
dragoste a lui Armand. Şi nici nu
am avut. Acest rol i-a revenit lui şi
fără a fi măcar conştient. Nici prin
cap nu-mi trecuse că patetica epavă
din faţa mea se va transforma, într-o
săptămână, într-un vrăjitor autentic
schimbând destinul dispreţuitorului
său idol şi stăpânindu-l într-un mod
absolut imprevizibil.

Sunt puţine lucrurile care îmi
displac mai mult decât să fiu luat
drept un guru. Dacă am o anumită
luciditate, ea îmi este necesară
pentru deducţii de ordin general,
pentru a pătrunde în logica
interioară a lucrurilor şi a
evenimentelor. Pentru a sta aşezat
sub pianul realităţii şi să studiez
funcţionarea ciocănelelor şi corzilor
din interiorul său.

Din firea mea sunt vorbăreţ, dar
îmi ţin această înclinaţie sub control.
Şi poate fi ceva adevăr în
diagnosticul pus cu mulţi ani în
urmă de unul dintre vechii mei
prieteni "Quimbandero": "Trăncă-
neşti mult dar eşti totuşi un vrăjitor
pentru că gândeşti de zece ori mai
mult decât vorbeşti".

Această formulă magică este
piatra filozofală, bagheta magică.
Problema este cât de mare este
dorinţa de a vorbi şi cât de mult din
această tensiune poţi reţine şi
înmagazina. În momentul în care
veţi fi capabili să aplicaţi acest
principiu la comportamnetul vostru
sexual, acesta va fi punctul de
pornire a unei uluitoare vieţi noi.
Dar vă rog nu trageţi cu privirea la

O
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capitolele finale ale acestei cărţi. Ar
fi de altfel şi fără rost - ca şi cum aţi
inspecta o maşină sport pe care nu
vă puteţi permite să o cumpăraţi.
Încă nu!

Oricum trebuia să fac ceva
pentru acest prieten care, chiar fără
a se sinucide, era pe punctul de a se
ucide. Sau mai curând să-i lase pe
diavolii din el să o facă. Dar ce
puteam face? Filtre de dragoste pur
şi simplu nu există. Afrodisiace da,
însă eu cel puţin am fost întotdea-
una suficient de demodat ca să nu
suport să mă ating de droguri. Şi
oricum ar fi fost inutile, în final
toate sunt. Nu poţi vindeca
tuberculoza cu antialgice.

Băutul în disperare al lui
Armand era doar vârful vizibil al
icebergului. El bea pentru a scăpa
de autocontrol, pentru a se putea
bucura de un înlocuitor de fericire,
pentru a se elibera de furiile frustră-
rii sale, pentru a le-o transmite
altora, tot aşa cum câinele rănit
muşcă tot ce îi atinge rana. Era un
cerc vicios, cu cât bea şi înjura mai
mult cu atât mahmureala îl cuprin-
dea mai des, ceea ce îi sporea irita-
rea şi îl dirija din nou spre sticlă, şi
tot aşa pe o spirală în jos... spre iad.

Ce puteam face în legătură cu
alcoolismul lui? Chiar dacă l-aş fi
hipnotizat, rezultatul nu ar fi fost
decât ca şi cum un schior ar fi
aterizat din saltul său pe un plan
orizontal şi s-ar fi izbit de sol. Nici
un guru nu poate rezolva proble-
mele vitale ale cuiva.

Suntem singuri cu Dumnezeul
interior şi cu cei doi îngeri ai săi -
dorinţa şi imaginaţia. Şi cu demonul
care îi serveşte - şi al cărui nume
este voinţa.

I-am spus cu toată gravitatea şi
recurgând la toate talentele mele
teatrale, dar, vai, fără a crede eu
însumi măcar o treime din ceea ce
spuneam, că exista o cale de a o face
pe Geneviève să-l iubească la
nebunie în mai puţin de două luni.

Băutul este o parte din ritualul
secret Quimbanda, i-am explicat. Şi
asta eA adevărat, alcoolul poate
declanşa şi spori puterile noastre

magice. Să ne amintim de Rasputin,
călugărul aventurier care aproape a
schimbat cursul istoriei. Ulterior
când ucigaşii săi l-au îmbătat înainte
de atacul la viaţa sa acest lucru s-a
dovedit imposibil. El a rezistat eroic
şi la doze de arsenic şi chiar la
gloanţe de pistol. Asasinii au
încercat apoi să-l ciomăgească, din
nou fără succes.

În cele din urmă, l-au împins
încă viu sub blocurile de gheaţă ale
Nevei unde în sfârşit s-a înecat. În
plus, care este sensul adevărat al
împărtăşirii cu sânge-vin în practica
creştină? Sau al misterelor cultului
lui Dionysos?

Pe de altă parte băutura este
misticismul omului sărac, provoca-
rea jubilării fără alt efort decât
îndoirea cotului. De fapt nici
Rasputin, nici vrăjitorii Quimbanda
nu se îmbătau complet. Băutul
"magic" cere o disciplină foarte
complicată şi nu l-aş recomanda
oricui. Dar cazul lui Armand era
practic fără speranţă aşa că mi-am
luat toate riscurile. I-am spus că
băutura din punctul de vedere al
"farmecelor" era complet greşită,
totuşi exista o cale de a folosi
virtuţile alcoolului şi anume aceea
de a transforma beţiile în ceremonie
ermetică, făcând un descântec de
putere care urma să atragă irezistibil
pe crescătoarea de cai în braţele sale.
I-am dictat în acest sens o incantaţie
Quimbanda în dialectul negru
angolez care este limba latină a
liturgiilor subterane ale Braziliei.
Pentru Armand era "chineză".

Am pretins că puterea acestei
incantaţii era infailibilă dacă urma
cu stricteţe instrucţiunile mele.
Trebuia să înveţe acele versuri pe
dinafară astfel încât să le poată
spune şi de la coadă la cap sau să le
declame dacă era sculat în toiul
nopţii. Iar când bea, trebuia să recite
în gând aceste rime încâlcite. Chiar
când vorbea trebuia să scandeze în
gând această bolboroseală, imediat
ce termina un pahar. Era funda-
mental să repete textul foarte încet,
în întregime, înainte de a se atinge
de licoarea din următorul pahar.

Cea mai mică încălcare a acestor
reguli i-ar fi zădărnicit irevocabil
aşteptările. Bolboroseala era lungă şi
repetând-o încet de trei ori, plus
întreruperile urma să-i ia cam o
jumătate de oră.

Armand a luat tot ce i-am spus
drept literă de lege. Cu alte cuvinte
el deja se imagina, se vedea, unit în
fericire cu scumpa lui Geneviève în
doi timpi şi trei mişcări. Ce contau
două luni şi un mic efort în com-
paraţie cu o astfel de recompensă!
Acele ciudate cuvinte africane îl
încântau precum plasmodierile
bisericeşti în limba latină pe un
ţăran analfabet. Nu era Grégor un
autentic şi garantat vrăjitor celebrat
de France Soir? Aceşti francezi
sceptici sunt adesea surprinzător de
superstiţioşi.

Tot ceea ce aşteptam de la acest
magic vodevil era o încetinire a
ritmului autodistrugerii sale alco-
olice. Aveam de gând să-i spun pes-
te două luni de relativă sobrietate că
trebuia să fi fost o mică hibă în felul
în care îşi declama incantaţia. Între
timp nu era exclus să prindă mai
mult interes în munca pe care o
făcea, sau să-şi schimbe ideile
melodramatice despre iubire.

Dar zece zile mai târziu
miracolul s-a produs spre deplina
mea uluire. Geneviève s-a mutat în
apartamentul lui Armand! Ce se
întâmplase? În primul rând, ea
niciodată nu-l displăcuse, micuţul
era totuşi un tip simpatic.
Geneviève îl tolerase printre alţii
zece-doisprezece, ca pe un pudel
mic şi drăguţ. Apoi lucrurile s-au
schimbat complet, tot ce ştiu este că
Armand nu se mai îmbăta criţă -
anturajul său de la Port Royal îl
vedea bând ponderat şi arătând
îngrijorat. Desigur că era, presupun
că trebuie să fi fost un adevărat
maraton mental să poată memoriza
tot acel hocus-pocus afro-brazilian,
dar nu era oare pentru un scop
nobil?

Cred că găsea oarecum agasant
să memorizeze, să declame şi să bea
în acelaşi timp, aşa că obişnuia să se
retragă spre casă ceva mai devreme,
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cu visurile sale, bucurându-se de
iminenta lor împlinire, sau cel puţin
aşa mi-a declarat mai târziu, şi
deseori adormea cu imaginea
idolului său încă fluturându-i prin
faţa ochilor.

Astfel de situaţii crează cele
mai puternice posibil "frecvenţe" de
transmisie şi proiecţii telepatice. Nu
i-am vorbit niciodată despre asta,
nici despre "chichiţa" cu - deliberată,
la care am de gând să revin pe
parcurs. Dar se părea că atinsesem
fără să vreau în mintea sa acel resort
care face să sară în aer porţile
închisorii. Fără a şti, practica stop-ul
înaintea unui nou pahar, şi astfel
elibera un flux de curenţi mentali şi
nervoşi de regulă neutralizaţi, uzaţi
în arţagurile sale alcoolice. Peste
toate, dorinţa sa frenetică de a o
cuceri pe Geneviève, până atunci
paralizată de ideea că acest lucru era
irealizabil, se schimba şi sporea, nu
în ultimul rând datorită promisiunii
mele fariseice privind iminenţa unui
happy end. Această stare de
încredere optimistă este cel mai
puternic magnet psihologic pentru a
atrage realitatea. Invalizii de la
Lourdes cred că se vor vindeca.

Oricum este adevărat că aleasa
inimii lui Armand începuse -
simultan cu renunţarea lui la
băutură - să aibă visuri erotice
speciale şi amănunţite care se
învârteau în jurul pretendentului ei
până atunci dispreţuit ca atare. Ceea
ce Geneviève mi-a povestit ulterior
despre visele ei corespundea unor
anumite tipare psihologice familiare
mie, dar necunoscute ei.

În decursul primei săptămâni a
schimbului lor telepatic, somnul ei
era o alternanţă de coşmaruri
ciudate şi viziuni pline de pasiune -
se vedea găsindu-şi fericirea în
braţele lui Armand. Dar coşmarurile
erau într-adevăr ciudate - visa cai
răniţi, cu picioare rupte, nechezând
tânguitor, implorând-o în limbaj
uman să-i ajute, să nu-i lase să
moară. Aceste visuri, contrar
interpretării ei, nu aveau nimic de-a
face cu creşterea cailor.

Conform teoriilor lui Jung,
arhetipurile vieţii sunt apa, mama şi
calul. Pe de altă parte, eu cred, şi
experienţa mi-a confirmat-o, că ori
de câte ori o influenţă telepsihică
ameninţă să schimbe complet cursul
vieţii cuiva, mintea subconştientă
opune rezistenţă şi se revoltă.
Protestele ei sunt exprimate în
limbajul visului. Calul rănit
reprezenta dorinţa Genevièvei
pentru o viaţă independetă - ea
rezista, deşi cu jumătăţi de măsură,
să fie atrasă în cercul visurilor
contagioase ale lui Armand.

Desigur Geneviève nu inventase
nimic, era o fată destul de simpluţă
şi nu auzise în viaţa ei de Jung sau
despre transmisiile fără fir ale
vrăjitoriei braziliene, poate ceva
despre acestea din urmă, dar nu
semnificativ.

"Hit et nunc", lumea vizibilă,
palpabilă a "aici şi acum" mă
interesează însă în prezent mai mult
decât jocul nesigur şi riscant al
transmiterii energiei dorinţei în
eterul ceţos, greu controlabil - ideea
de a face ca "aici şi acum" să fie mai
puţin absurde, mai puţin stupide şi
inconsistente, prin folosirea psiho-
logiei abisale - Tienfenpsychologie.
Aşa că dacă am amintit realizările
telepatice involuntare ale priete-
nului meu Armand, am făcut-o
numai datorită rezultatelor practice
uluitoare.

Doar un mic epilog despre
relaţia lor intimă, care acum, după
şapte ani, încă durează. Ei nu s-au
căsătorit - în zilele noastre happy-
end-urile nu duc neapărat la starea
civilă, în Paris poate chiar mai puţin
decât oriunde. Nici nu au trăit
veşnic fericiţi după aceea. Se ceartă
mereu, se despart de două trei ori
pe an, dar există evident o legătură
puternică între ei. În sfârşit, nu asta
e principalul, important este că
Armand are sub control problema
băuturii, ceea ce i-a permis să aibă
succese în meserie. Şi aceasta s-a
întâmplat în exclusivitate pentru că
pe lângă celelalte aspecte el a reuşit
să-şi mobilizeze suficient ultimele

surse de energie pentru a realiza
efortul fizic pe care eu l-am numit
stop. Aceasta la rândul ei a stopat
pierderea puterii dorinţei lui în
interludii înşelătoare. Curentul vital
s-a acumulat făcând din el o fiinţă
mult mai echilibrată şi eficientă.
Cum a făcut aceasta? Aş putea doar
să presupun.

Orice aspect al sufletului nostru
este mult deasupra nivelului de
exprimare a vocabularului nostru
stângaci şi incomplet. Limba este
desigur o sculă indispensabilă, iar în
cazul poeziei chiar un instrument de
magie umană, dar pentru a
surprinde rădăcinile subconştiente
ale existenţei noastre este la fel de
inutilă ca nişte cleşti de fierar pentru
un ceasornicar.

Nu cred că în secolele care vor
urma umanitatea are vreo şansă de
a găsi un paleativ pentru acest
inconvenient inventând un limbaj
de tipul: "Şi-a lipăit supa de varză
cu un grad de numărul patru de
plăcere a palatului, salivaţia sa fiind
nouăzeci şi două la sută din
maximum iar receptivitatea sucu-
rilor sale gastrice oscilând cinci
secunde de arc deasupra şi sub
nivelul AE (aprobări entuziastice)",
ceea ce ar fi util dar puţin
stânjenitor. Cred mai curând că
facultăţile telepatice vor evolua
colectiv, iar idiomul lor subtil
(deoarece nu poate fi transpus în
cuvinte) va fi utilizat extensiv pen-
tru o mai bună înţelegere reciprocă
dincolo de inimaginabil de pericu-
loasele ziduri chinezeşti lingvistice
ale prezentului. Acest tip de
comunicare nu există oare deja între
vechi prieteni şi cupluri căsătorite
care se înţeleg perfect din jumătăţi
de silabe? Cât din acest soi de
contact are la bază experienţa
materială şi cât este telepatic? În
ceea ce mă priveşte eu cred că nu
poate exista o înţelegere reală între
oameni fără un pic de ghicit dincolo
şi printre cuvinte.



Fragment din vol. Sex si Magie, Ed. Contact international 1997
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Antonietta DELL'ARTE

Bagheta magică
Un pătrat bine delimitat aici se fac de toate se
joacă melcul îşi trage afară antenele îşi poate
cumpăra o felie de albastru
dar el caută o pajişte de lăptuci
cuvântul tocmai trebuie să găsească punctul
de evadare, hârtia colorată o sărbătoare
masca din piaţă vălul zânei
dar el caută sfera de sticlă bagheta magică
cu de la sine putere omul cumpără şase
pătrate şi are un cub aici stă înlăuntru sedus
înălţat şi caută cărări în labirint respiraţia
soarelui o pagină de scris cuvinte de urlat
cuvintele pe estrada uzată în rânduri
amorţesc marionetele încolţesc frica doresc
un ritm mai lent pauze echilibru în casă
universul cuvintelor e gândul

mort e ziua ce coboară umbrele cu
toatele aproape de mine de Isaia
de Iuda astfel rău destinat
vreodată întru trădare
umbra ucide gândul
pe fundul mocirlos al râului
e atâta nevoie de basm sub vântul prielnic
ca realitatea să nu rămână nudă
copacul platoul de mâncare patul
învăluie cuvintele „te iubesc tu eşti
universul meu" cântul apei al
pământului
universul omului e cuvântul ce
vine din ultima'ncâpere fără măcar
o umbră pe creştetul copilului cu
părul din soare
gândul deschide cubul
în carnea mea povestea
e minimul ce'l pierd
printre degete se prelinge apa
şi cade pe nisip
ca arsă

Viaţa
ar putea răni şi-accastă luminii
pământul ce'mprumută brazde
pentru umbrele unde groparii
se'ntorc abia născuţi
pajiştea verde miroase a pământ reavăn
moartea nu e imobilă
se streeoară'n dorinţă
printre elipe'nfloreşte
în dezgolirea limpului matur
presărând săruturi şi riduri pe stradă
moartea nu e imobilă

era totul gata pagina albă judecătorul sever
perna morbidă scena albă

şi dorinţa picătură
de cerneală (universuri transfer)
suspendări de idee
camera de spital
surâzând în raze
ochii mamei

care'i pielea care'i culoarea ochilor
prin care păduri privirea sa
aşteptau în hăuri

alunecă gândul zboară
(embrionul este
al unui frumos motan
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o lalea o rocă strălucitoare)
naşterea cuvântului
se prezintă dificil
minime îndrăzneţe ale facerii
ameţeli ale minţii
aerul fluidei aparenţe aştepta

(peisaje trotuare galere
lumini) mintea avea
mirosuri puritate durere
lirică am râu un vas de
ceramică
frumuseţea universului aştepta
fi-vor explozii incoerenţe
mintea cade în anestezie
putea să fie o frumoasă poezie
risipesc doctorii asistenţii
regretă doamna
pagina rămase albă
în noaptea perfidă
şerpii otrăvesc

ultimul accent

Doamna mea
(Tema e pragul morţii anunţând apriori staza

neputinţei de a reacţiona. Astfel corpul se desprinde
de propriul gând, e moluscă fără dorinţă şi creierul
este acolo depărtat de neatins, o parte din corpul
desprins : trebuie să fie acest vid moartea).

suntem treziţi în spuma
de valuri vâscoase şi canalele tale
nu fiorduri răcoroase rânduri la popasuri

tensiune reclamă ce menţine
viaţa sexul

tocmai trebuie să fac furnica să intre în urechi
să ajungă din urmă prin meandre
duşmănoase pentru că atâtea sentinele pot fi
ucise (?)

fibrele tale haotice corzi
dezacordate mohorâte
dansatoare

arsenicul amorţeşte
arsenalele tale furtunoase
desperechează rimele
nu mai ştiu cine eşti cine suntem

aş dori să nu te am
duşman amfora
mea de aur

poţi vedea cum mă
emoţionează aripile când
ţăranul pune

reticuli şi
sperietori şi
vrăbiile nu
pradă lanul de
porumb top
secret pentru
păsări nu
regăseşte
raţiunea

e drept ca păsările să se
hrănească pentru a nu muri

se mişcă pentru a
nu prăda mi-e
teamă să te tulbur
iepuraşul meu nia'i
marinarul curajos

la pupă pumnul îţi apasă ceafa
vreau să dansez
noaptea pe străzi
umbre licuricii tăi
împuşcaţi oriunde
n'o voi face serios

până
în clipa — doamna mea
confuzie gri

copacul e copac
mereu

timp scurt nisipul printre
degetee ora

să'ţi vorbească la fel
gândul meu mereu să
prolifereze mulţimea
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de nebuni pe plajă
(ziduri înalte se
plictisesc) doream să'ţi
spun
de acea teamă pe jumătate ce hrăneşte răul ce
concediază viaţa
nu sunt cavaler puternic aminteşte-ţi bătălia
ne pierdem vederea

acum te revăd se răreşte ceaţa drum de la
rândul de scaune la firida în beznă.

îndată vedea-voi pe culmea ostoită şi scurtă
pisc înflorit de viaţă.

visul vieţii e o zi intactă
vedea-vom bucuria crescând pe vârful
petalelor

Gând
tu dezlănţui tăceri
precum epidemia ciumei
sau oferi parfumuri de aţâţare
azi neliniştit fără paşi obligaţi — simfonie
deschisă — pocale se revarsă în gură
împlinesc saltul pe catifea pe amăgiri din
piatră-n piatră
se prăvălesc poeme
aparente când verzi când albastre
cascada are un urlet
când îţi chemam iubirea
plăsmuiam când verde când albastru
se rupe'n crusta'n acţiune în meandre de
sânge scurs mai jos după cuvinte — frână
apa şi pârâul în răzgândirea minţii tale

liber încă în gesturi pietre sterpe şi
veninuri un pantof navighează umflat şi
gol povesteşte istoriile sale mereu
minuscule neascultate vă durează o floare
de lotus
nu graţie ţie
te chem încă nu simţi (?)

din greşeală continui pe
diverse arme acţiuni
iubirea chiar şi numele tău îl plămădeşte pe
chipul volubil mlaştina zăboveşte precum
noaptea aceea te refuză după ro-po-te-le în
spatele geamurilor zăpadă mâini înmugurite
mintea era un căpşor înflorit
pârâul la trap la pas
în nesiguranţă halta se stinge
în vâltorile îndepărtate
se împotmoleşte printre micile dune
gândul visează urcuşiri
dar e o copilă se răstoarnă
flancurile nemişcate peste bocetele aripilor
apa se prelinge'n pantă
după ce dispar în unghiul
visurilor false când verzi când albastre
ar trebui să vazi resursele mele
am un fir de iarbă ce'şi clatină
vârful în bezna slabă către
văluri zboară pân' la capăt
pentru care motiv să
poposească la fântâna
dantelată la peştii săi de piatră
din prăpastie pe-un fir
canalizat picătură cu picătură
ce ali-mentează arsura
aşa dori-vei din cascadă
o baltă
a gândului meu un pitic
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Tudor PĂTRAŞCU

Magicianul
ra o seară de vară, caldă și plină de
brize ademenitoare totodată. Nimic din
ce era obișnuit unui astfel de timp nu
putea fi comparat cu  o vagă presimțire,
un sentiment care se insera între
gândurile mele. O poartă urma să se

deschidă. Era una dintre acele clipe în care aveai timpul
să treci, un timp unic, o invitație pentru cei aleși. Dincolo
era o sală de expoziţie din palatal de peste drum de al
lui Cuza. În mijlocul încăperii, între sugestia celor trei
coloane ale universului, cele care răspundeau cu lumină
Cuvântului se afla întins phoenixul, zeul om din cenuşă,
urmând a se întrupa din moarte sub magia lui
Paracelsus. Astre și simboluri împodobeau în grafică și
culori pereții templului imaginar. Trecând printre
cărămizile nevăzute apăruse în faşa altarului, cu ținuta
uşor adusă şi oblică, cu portret de spiridş ager - craniu rotund
şi ras, ochi cenușii, adânci, ca un dublu ochean, nas mic și
ascuţit, gura mai mult pecetluită, tanărul grafician ieşean
Tudor Pătraşcu.1 Puiul Doinei şi al lui Dragoş gângurea la

1 Aurelia Mocanu, Aburi de sulf: Tudor Pătrăşcu, Ziarul de duminică,
Nr. 25 / 27 iunie 2008

vremea când străbăteam valea Moldovei împreună cu
Mit şi  George Gavrilean, iar lumea versurilor mele
cuprindea un nou suflu în arta noastră, a tuturor, a
prietenilor de atunci. Simţeam că în taina universului
destinic al stelelor anunţau naşterea unui mare magician
ce urma să'şi depăşească părinţii. La douăzeci de ani
expunea deja alături de tatăl său şi mentorul Marcel
Chirnoagă la Veneţia. Acum cuvintele învăţăturilor sale
se strecoară precum scarabeii pe pereţi.

E
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Din reveriile marchizului de Sade, panza, acrilic, 110-100cm

Tratatul fabulatoriu a însemnat o serie fascinantă de mari
desene in peniţă, acuarele pe tipuri diferite de hârtii rugoase,
pictură cu acril pe pânză, format de careu, puţin peste un
metru, şi o instalaţie obiectuală, cu o siluetă golemică din
pămant reavăn. Figuraţia complicat-esoterică în care se
afundă artistul are nişte invariabile personale de portofoliu
plastic. Tudor Pătraşcu reuşeşte să exprime starea indecisă a
transformărilor alchimice prin ştiinta redării aburului
athanoric sau a limpezimii de bulă de cristal din alcătuirile
homunculare care-i populeaza figurativul. Artistul compune
ori pe simetrii de heraldică hermetica, ori cu decupaje

dispersate, ca sub lamela microscopică. Palpitul viului este
vizitat atât în regim nocturn, unde blicurile solzoase amintesc
de bestiarul boschian, ori în răceala unui străfund marin.
Fascinaţia de a da corp grafic unduirii meduzei sau sepiei îl
provoacă pe acribul desenator la concentrări de volute lineare
cu efect aproape hipnotic. Palierul culorii este extrem de
personal la Tudor Pătraşcu. Savant otrăvite, ca la Odilon
Redon, culorile descriu zeci de pliuri, zbârcituri ori
transparenţe prin degradeuri reci şi, mai ales, pot reda
opalescenţe de ţesut organic moale. Planşele conţin sporadic
serii numerice, caligrafieri de simboluri paracelsiene, diagrame
de perspectivă şi de topologie, cvadraturi ale cercului şi incinte
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imaginare redate în perspective teatrale. Alături de acestea
artistul convoaca - contrastant - o faună primară de abis
oceanic, cu amoebe ciliare care devin insecte chitinoase şi
înaripate. Pe scurt, un straniu şi bogat Corpus Hermeticum
pictografic, mai complicat decât cărţile ilustrate despre
Alchimie, fără pletoric sau cu stridențe de magician ambulant.
Căci Gogu (numele de alint) este un spiriduş prea cerebral, cu
o incizie grafică adâncă şi uimită, alături cu smerenia mai
bunei cunoaşteri de sine.2

Minunea se produsese. Magia nu mai era un secret

2 Id.

pentru un corp ce ascundea spiritul universal întrupat în
artist.

Am început să descifrez inscripţiile, pictogramele şi
hieroglifele unei civilizaţii mai importante decât oricare
alta în infinit. Din atelierul său de creaţie diamantele
gândirii reflectă materia prima prelucrată prin arta sa
regală să orneze înţelepciunea umanităţii.

Petre ŞIŢĂ

Golem, panza, acrilic, 90-90cm, 2007
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Ecuatia, desen din ciclul Mistere toxice, tus, hartie, 29,5-21 cm, 2010
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Matei VIŞNIEC

Regele,
bufonul
şi domnii
şobolani

Personajele :
REGELE

BUFONUL
ŞOBOLANII

Fabulă barocă, farsă, bufonerie şi mascaradă
pentru doi actori şi unul sau mai mulţi marionetişti

 Matéi Visniec  10, rue Watteau 75013 Paris Tél. fax. 01 47 07 31 89
Piesa a fost scrisă iniţial în franceză, pentru Compania CLIN D'OEIL Théâtre, 2002, regia

Gérard Audax
Text publicat la editura LANSMAN 2002
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ACTUL I

Intră BUFONUL cîntînd la flaut.

BUFONUL :

Ce-i puterea si mărirea
ce-s onorurile toate?

ce să fie dacă nu bufonerie
care merge ca pe roate?

Nebunia şi puterea
sunt ca două feţe slute

ce-şi împart aceeaşi gură
spunînd vrute şi nevrute

ce-i coroana, ce e sceptrul?
două vorbe fără duh

două mici băşici de spumă
aspirate de văzduh

rîsul doar rămîne rege
suveran peste prostie

să lăsăm deci măscăricii
să vă ţină companie

SCENA 1

Inchisoare medievală.

Uşa se deschide cu un zgomot metalic. REGELE şi
BUFONUL sunt aruncaţi brutal în celulă.

REGELE este împins pe un soi de tron rulant care aduce
a roabă. Poartă pe cap o „coroană” ciudată, un fel de
tort ornat cu lumânări dintre care doar una mai este
aprinsă. Să-i fi făcut cineva o farsă?

BUFONUL arată ca o mumie întrucît este înfăşurat în
hârtie igienică, iar în dreptul gurii are o panglică
roşie cu un nod, amintind de cadourile de
aniversare. Să-şi fi bătut cineva joc de el?

Uşa se închide cu un zgomot metalic
înfricoşătooooor.

Cîteva secunde mai târziu, însă, uşa se deschide din nou.
Coroană regală autentică, precum şi flautul pe care
l-a folosit BUFONUL sunt aruncate  în celulă.

REGELE (senin, visător) – Deci, m-au omorît...

BUFONUL geme, se zbate ca un nebun, se
rostogoleşte pe jos.

REGELE – Hai, Triboulet, linişteşte-mă, spune-mi
că sunt mort.

BUFONUL reuşeşte să-şi elibereze antebraţul stâng.

REGELE – Sau să fie vreo nouă farsă de-a ta? Că
uneori n-ai umor de loc... Mi-ai făcut uneori
farse care au fost adevărate suplicii... Şi eu a
trebui să le suport...  De ce? De ce? De ce am
fost eu, întotdeauna, singura ta victimă?

BUFONUL reuşeşte să îşi elibereze toată mâna
stângă.

REGELE – Da' ce urât miroase aici! O fi mirosul
poporului... Aşa pute poporul? Mai ales cînd e
nefericit? Parcă iese un rîgîit din pămînt... Pute
a maţe gelatinoase care urcă din viscerele
pămîntului... Vomită canalele oraşului... Sau,
poate, poporul, la vestea că regele său e mort, a
început  să vomite în masă...

BUFONUL continuă să se zbată ca un animal.
Reuşeşte să-şi elibereze picioarele.

REGELE – Şi polac peste cupăză, iar mă doare
capul... Sunt aproape sigur, Trioubulet, că mi s-
a umflat creierul... Pentru că în creierul meu a
mai crescut un creier. Şi acum am două... Două
creiere într-un singur cap... O fi posibil?

BUFONUL geme, se zbate şi se apucă să îşi desfacă
panglica care îl împiedică să vorbească.

REGELE – Sunt oameni care se nasc cu un singur
nirichi sau cu un singur plămân… Uneori
găinile fac ouă cu două nălbeguşuri… Ceea ce
dovedeşte că natura face ce vrea... Deci, două
creiere, ca două testicule, în acelaşi craniu, e
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posibil... Triboulet, de ce nu-mi răspunzi
niciodată când emit consideraţii fizolofice?

Mugind ca un animal feroce, BUFONUL reuşeşte să
îşi scoată căluşul din gură şi scuipă câteva
ghemotoace de hârtie igienică care i-au fost, în mod
evident, îndesate în gură.

REGELE – Ştiu ce s-a întîmplat... Creierul meu
numărul unu, excedat de singurătate, a generat
un al doilea creier... Ca să aibă cu cine
conversa... Numai că acest al doilea creier, ca
să-şi fac loc, tinde să-l expulzeze pe primul... Şi
din această zaucă mi se umflă capul… În orice
caz, în natură se întîmplă des acest tip de
fenomene. Uite la dinţii de lapte, cresc şi după
aceea sunt expulzaţi pe nedrept din alveolele
lor de bestiile de dinţi noi... Ce porcărie este,
totuşi, universul...

Ignorându-l complet pe REGE, BUFONUL, în
continuare furios şi febril, începe să îşi elibereze
mâna dreaptă. Scoate un strigăt prelung.

REGELE (distrat în continuare) – Plîngi sau rîzi,
Triboulet? Sper că plîngi... E bine, e foarte bine,
îmi place să te aud plîngînd... Uşurează-ţi
sufletul... Sufletul e ca băşica udului... Să ştii că
în adâncul meu regret că nu te-am înnolibat. Ai
fi meritat, pentru serviciile tale de bufon regal.
Giumbuşlucurile pe care le făceai la curte
meritau şi o monedă cu chipul tău... S-au ai fi
vrut un fief?

Eliberat complet, BUFONUL sare ca o felină şi se
aruncă asupra uşii, hotărât să o spargă prin forţa
asaltului său.

BUFONUL (se adresează celor care l-au închis) –
Scursuri ce sunteţi! Bandă de scursuri!

REGELE (în continuare în lumea lui) – Dar acum, că
sunt mort, nu mai pot face nimic pentru tine.
Nici coroana mea nu valorează mai mult decît o
băşică de porc... Din acelea cu care se joacă
copiii, le usucă, le umflă şi pun cîteva boabe de
porumb în ele... Tribulet, îţi las cu limbă de
moarte următoarea poruncă: vreau să fiu
îngropat îmbrăcat într-un costum jumătate
galben, jumătate verde, culorile nebuniei…

BUFONUL (fără a da vreo atenţie vorbelor REGELUI,
mereu către cei care se presupune că sunt afară) –

Deschideţi imediat, la naiba! Gardian, deschide
imediat uşa asta! Ajunge!

BUFONUL se trage câţiva paşi înapoi, îşi ia avânt
şi se năpusteşte din nou către uşă.

BUFONUL – Hai, gata cu gluma! Auziţi ce spun?
REGELE – Şi în loc de sceptru să-mi pui în

mormânt marota ta, Triboulet… Şi să povesteşti
toate astea în cântecele tale. M-auzi? Triboulet,
tu mă auzi cînd îţi borvesc?

BUFONUL (loveşte cu pumnii în uşă şi li se adresează
mereu celor de afară) – Eu nu am făcut nimic!
Sunt de-al vostru! Trăiască poporul! Trăiască
revoluţia! Deschideţi! Deschideţi, vă spun! Jos
regele! Deschideţi! Eu nu sunt decât bufonul…
Dar deschideţi, pentru numele lui Dumnezeu!
Eu nu sunt decât bufonul … N-aveţi dreptul! V-
am făcut să râdeţi… v-am făcut să râdeţi,
şleahtă de jigodii… Hei! Deschideţi! Trăiască
poporul!

REGELE (îşi scoate o mănuşă şi o aruncă în capul
BUFONULUI) – Mai taci, Triboulet, nu vezi ce
tare mă doare capul?

BUFONUL (ignorându-l în continuare pe REGE, către
cei care se presupune că sunt de cealaltă parte a uşii)
– V-am făcut să râdeţi… Nu uitaţi că v-am făcut
să râdeţi… chiar şi acum, vă aud cum rîdeţi,
sunteţi de cealaltă parte a uşii şi râdeţi…

REGELE (îşi scoate cei doi pantofi şi îi contemplă
ţinându-i în mână) – Da, începe să-mi crape
capul... şi uite ce gînduri negre îmi ies prin
crăpături... Tot sistemul meu filozofic se
prelinge acum în exterior… (Işi trage o lovitură
cu pantoful peste frunte.) Toată lumea o să ştie
acum ce gîndesc... (Aruncă cu un pantof în capul
BUFONULUI.) Triboulet, ar fi cazul să transcrii
repede tot ce am gîndit că mi se scurg cele două
creiere... Notează această reflecţie pentru
posteritate... Cînd poporul are memoria scurtă,
e firesc ca regele să aibă două creiere.

REGELE aruncă şi cel de-al doilea pantof  în capul
BUFONULUI. Atins, umilit, BUFONUL se târăşte
în patru labe de-a lungul pereţilor. Se opreşte sub
fereastră. Sughite. Se ridică, dar fereastra este prea
înaltă pentru ca să poată vedea afară.

BUFONUL (începe să sară pentru a se prinde de gratiile
de la fereastră, şi se adresează în continuare celor de
afară) – Scoateţi-mă de aici !
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REGELE – Un pic de demnitate, Triboulet…
BUFONUL – Doar n-o să vă mânjiţi mâinile cu

sânge de bufon nevinovat!
REGELE (care preia, pe neobservate, pentru cîteva

replici, rolul poporului) – Ba da.
BUFONUL (furios în direcţia REGELUI) – Nu

vorbesc cu dumneavoastră. (Reuşeşte să se agaţe
de gratii, dar nu reuşeşte să se ridice pentru a privi
pe fereastră.) Nu sunt decât un bufon nevinovat!
Mă auziţi?

REGELE ("vocea poporului") – Nu.
BUFONUL – Vreau să vorbesc cu Judecătorul!

Vreau să vorbesc cu gardianul şef. Gata, lăsaţi-
mă să ies! Încetaţi cu mascarada asta.

REGELE – Spune-mi o glumă, fă o tâmpenie,
Triboulet… Şi mai termină cu sughiţul. Vino să-
mi masezi un pic tâmplele…

BUFONUL – Majestate, nu-mi vorbiţi pentru că nici
eu nu vă vorbesc. Totul s-a terminat între noi!
Acum sunt liber! Şi vreau să ies…

REGELE – Puţină răbdare, Triboulet. Vei fi liber
când te vor jupui de viu. Fără piele vei fi ca
nou.

Umilit, învins, BUFONUL se apropie de REGE, şi
îi masează tălpile.

BUFONUL (smiorcăindu-se) – Vreau să ies, vreau să
ies, înţelegeţi?

REGELE (visător) – Crezi că este posibil ca uneori,
creierul nostru dezgustat să dea naştere unui al
doilea creier?... Iar acest al doilea creier să se
umfle şi să-l scuipe pe primul ca pe o cocoloş?
Pentru că am impresia că se rostogoleşte ceva
din mine... poate că mi se rostogoleşte capul, şi
din cauza asta resimt aceaste dureri
îngrozitoare… Capul meu e la locul lui,
Triboulet?

BUFONUL (care masează în continuare picioarele
REGELUI) – Nu mai gândiţi, Majestate. Din
cauza aceasta vi se face rău. Chemaţi mai bine
gărzile ca să mă lase să ies.

REGELE – Vechiul creier este scuipat afară de cel
nou, numai că şi noul creier este prins imediat
de dezgust şi atunci se naşte un al treilea creier
care îl scuipă afară pe al doilea... şi tot aşa... De
ce se vomită creierele unele pe altele?

BUFONUL abandonează picioarele REGELUI şi se
repede din nou către uşă.

BUFONUL (furibund, izbeşte în uşă) – Nu vreau să
fiu închis cu un nebun ! Am dreptul la o celulă
proprie! Cer să mi se dea o altă celulă!

REGELE se ridică şi, cu grandoarea unui suveran
grav bolnav se târăşte până la uşă. Începe să
lovească şi el.

REGELE – Scoateţi-l imediat de aici pe bufonul
meu!

BUFONUL – Spuneţi-le că sunt nevinovat.
REGELE – Bufonul meu este nevinovat.
BUFONUL – Spuneţi-le că le vorbeşte regele.
REGELE – Vă vorbeşte regele!
BUFONUL – Strigaţi mai tare! Mai tare!
REGELE – Bufonul meu este nevinovat!
BUFONUL (aprinde o a doua lumânare pe capul

REGELUI şi îi suflă textul) – Cer să fie de îndată
pus în libertate!

REGELE – Cer să fie numaidecât pus în libertate!
BUFONUL (şoptind) – Nu uitaţi că el este cel care v-

a făcut să râdeţi!
REGELE – Nu uitaţi că el este cel care v-a făcut să

râdeţi!
BUFONUL (aprinde o a treia lumânare pe capul

REGELUI şi îi şopteşte în continuare textul) – Şi
încă vă mai poate face să râdeţi! Revoluţia are
nevoie de un bufon! Dacă vreţi să vă reuşească
revoluţia păstraţi-l pe bufonul regelui! Toate
revoluţiile care-i repudiază pe vechii bufoni
sunt sortite pieirii, sunt avortate…

REGELE (care ezită, fără a fi neapărat împotriva acestei
idei) – Triboulet, un pic de decenţă. Nu pot zice
una ca asta.

BUFONUL – Spuneţi-o, totuşi, Majestate. Oricum
nu ne aude nimeni.

REGELE – Regret, Triboulet, dar nu-mi poţi cere
una ca asta.

BUFONUL aprinde încă  două lumânări pe capul
REGELUI.

BUFONUL – Hai, Majestate, faceţi-mi acest hatâr…
REGELE (strigând) – Toate revoluţiile care-i

repudiază pe vechii bufoni sunt sortite pierii,
sunt avortate…

BUFONUL – Aţi văzut? Nici n-a fost aşa greu…
REGELE (entuziasmat continuă să strige) – Omorâţi-

mă dacă doriţi! Omorâţi-l pe regele vostru, dar,
pentru binele patriei, păstraţi-l pe bufonul
regelui, va şti mereu să vă răsplătească!
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BUFONUL (emoţionat, aproape roşind) – Majestate, e
prea mult…

REGELE (care îşi recuperează tronul-roabă) – Lasă,
lasă că meriţi. Ai fost un bufon nemaipomenit.

BUFONUL – Majestate, vă rog… îmi dau lacrimile.
REGELE – De fapt... datorită ţie m-am putut

suporta, cu stupefacţie, pe mine însumi ca
încarnare de căcat a puterii...

BUFONUL – Oh, ce păcat că nu e nimeni care să
poată auzi asta! (Bate la uşă.) Hei, e careva? Hei,
răspundeţi! Nu vă cerem nimic, nu vrem decât
să  ascultaţi cîteva reflecţii.

REGELE – Umorul tău a fost singura oglindă
credibilă a puterii mele. Nebunia ta a fost
elogiul suprem al libertăţii. De altfel, nebunia ta
a fost singura formă de libertate pe care am
cunoscut-o vreodată…

BUFONUL – Oh, ce frumos… ce frumos… Vă
implor, Majestate, tăceţi… nu mă mai torturaţi!
Îmi face rău să ştiu că urechile istoriei nu vă vor
reţine  cuvintele... (Către cei de "dincolo".) Regele
se confesează, la naiba, unde sunteţi? Domnule
Gardian, spuneţi-mi dacă sunteţi acolo! (Către
REGE.) Nimeni! Istoria nu are urechi... Şi cînd
are, descoperi că urechile ei sunt mici,
minuscule, ca urechile de porc… Dar unde s-or
fi dus cu toţii, pentru numele lui Dumnezeu?
(Către cei de "dincolo".) Unde sunteţi, măăă?

Zgomot mare de afară. Camera este luminată de un fel
de explozie.

SCENA 2
_________________

BUFONUL, căţărat pe umerii REGELUI, se uită pe
fereastră. Se aude zgomotul unei petreceri în plină
desfăşurare. Din când în când cele două personaje
trebuie să ţipe unul la celălalt pentru a se putea
înţelege.

BUFONUL – Oh… Superb! Magnific !
REGELE – Dar pentru numele lui Dumnezeu,

povesteşte!

Se aude zgomotul produs de aprinderea unei rachete.
Încăperea este luminată de salvele de focuri de
artificii trase afară.

BUFONUL – Oh… Uaaa… Parcă e o ploaie de
stele… Ce frumuseţe!

REGELE – Dar, spune odată, Triboulet, ce se
întâmplă?

BUFONUL – Poporul este fericit! Uite!
REGELE – Ce?
BUFONUL – Poporul este fericit… Asta nu se poate

spune în cuvinte...
REGELE – Triboulet, povesteşte, altfel – jos cu tine!
BUFONUL – Atunci când poporul este fericit,

imaginaţia se face mică şi se evaporă.
REGELE – Ce?
BUFONUL – Orice ar fi, e prea emoţionant pentru a

fi povestit. Cuvintele îţi rămân nerostite în gât.
REGELE – Dar ce fac?
BUFONUL – Sunt cu toţii îmbrăcaţi în roşu şi

dansează farandola în jurul unui foc mare!
REGELE – Din cauza ta… Tu ai inventat

sărbătoarea nebunilor.
BUFONUL – Dansează farandola şi cântă! Şi toată

lumea se îmbrăţişează. Bogaţii suspină în
braţele săracilor, iar sărăcii scâncesc în braţele
bogaţilor. Se ţin în braţe şi îşi şterg lacrimile
unii altora. Piticii se îmbrăţişează cu uriaşii,
graşii cu slabii, frumoşii cu hidoşii… Orbii şi-au
aruncat bastoanele albe, şi merg prin mulţime
ghidaţi de surzi. Schilozii sunt purtaţi pe umeri
de către soldaţii gărzii regale. Şi hoţii, asasinii,
şi violatorii sunt aduşi triumfător pe umerii
elevilor de la Academia bufonilor. Se pare că a
fost proclamată amnistia generală. Închisorile şi
casele de nebuni şi-ai deschis larg porţile …

O nouă salvă de artificii.

REGELE – Ştiam eu, ştiam eu că într-o zi Diavolul
şi Dumnezeu se vor îmbrăţişa…

BUFONUL – Oh, Majestate, ce păcat că nu puteţi
vedea asta! E cu adevărat sfâşietor. Poporul şi
libertatea regăsită! e mult prea feeric totul
pentru a putea descrie în cuvinte. E absolut
sublimă sărbătoarea asta a nebunilor! N-am mai
văzut una ca asta! Îşi smulg veştmintele, se
împroşcă cu şampanie, se rostogolesc... se
tăvălesc pe jos şi se caţără în copaci. Tot oraşul
plânge de bucurie, Majestate, auziţi hohotele?

REGELE – De ce, de ce se lasă pradă unui
asemenea delir otrăvitor? Am fost bunătatea
întruchipată, binecuvântarea întruchipată. Eu
am inventat tandreţea de stat, extazul în faţa
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dreptului natural... Am avut sufletul neprihănit
şi am purtat legea morală prin această puritate.

BUFONUL – E libertatea totală, dragul meu. Iată! E
momentul cel mai frumos al vieţii lor.

O nouă salvă de focuri de artificii. Ţipete, aplauze.

REGELE – Am vrut întotdeauna să le inspir
supuşilor mei o dragoste nebună pentru virtute,
dragostea viguroasă a gloriei… Să îi fac să
juiseze din dragoste pentru patrie, e tot ce mi-
am dorit… Triboulet, spune-mi că nu am fost
un rege rău …

BUFONUL – Ba da, de fapt…
REGELE – Nu, nu am fost un rege rău …
BUFONUL – Ba da, totuşi…
REGELE – Triboulet…
BUFONUL – Carele! Ia te uită! Ah, vin carele

alegorice… Oh, ce drăguţ, ce frumos…
REGELE – Cum arată ? Câte sunt?
BUFONUL – Zeci şi zeci… Zeci de care împodobite

cu flori pline cu saltimbanci, scamatori, jongleri,
contorsionişti, mimi, dansatori pe sârmă...
Înghiţitorii de flăcări înghit flăcări … şi
înghiţitorii de săbii îşi înghit săbiile…

Acelaşi zgomot produs de lansare unei rachete.
Încăperea este luminată de focurile de artificii de
afară.

BUFONUL – Ah, dar ia te uită, a urcat cineva la
tribună şi ţine un discurs.

REGELE – Ah, deci există şi o tribună …
BUFONUL – Uite, poporul cere numaidecât capul

regelui.
REGELE – Vreau să ştiu cine este la tribună.
BUFONUL – Aşteptaţi, ascult vacarmul. Se pare, că

e cineva care vrea mai întâi să fiţi judecat.
REGELE – Să judeci un rege? Vor să adauge încă o

nenorocire la ceea ce au făcut deja? Vreau să
ştiu cine e la tribună.

BUFONUL – Dar lăsaţi-mă să ascult! Tribuna e
plină ochi! Sunt cu toţii acolo.

REGELE – Cine? Cine?

Pauză. O nouă salvă de focuri de artificii bine
întreţinute.

BUFONUL – Extraordinar! Fermecător! Majestate,
trebuie să vă spun că sunt  mult mai bune decât
cele de la ultima voastră aniversare.

REGELE – Cine e acolo? Chicot e acolo ?
BUFONUL – Da, e acolo.
REGELE – Nu!?

O nouă salvă.

BUFONUL – Fermecător. Superb ! Majestate,
trebuie să vă spun… sunt cele mai grozave
focuri de artificii pe care le-am văzut vreodată!

REGELE – Şi Marthurine, e şi ea acolo?
BUFONUL – Marthurine… Marthurine… Da, e şi

ea acolo.
REGELE – Eşti sigur?
BUFONUL – Dacă vă zic…
REGELE – Şi Villemaniche?
BUFONUL – E acolo, e acolo.
REGELE – Şi Brusquet? Şi Maître Guillaume?
BUFONUL – Sunt acolo şi ei.
REGELE – Şi Sibilot, şi el e acolo? Şi Angoulevent?

Şi Girardin?
BUFONUL – Sunt cu toţii acolo, Majestate. Cu toţii,

cu toţii, cu toţii! Toată curtea sărbătoreşte în
mjlocul poporului. S-ar zice că suntem singurii
care lipsim. Şi zău că nu înţeleg de ce. Până şi
specialistul în artificii e acelaşi. Doar că e mult
mai bun acum.

O nouă salvă. E apogeul.

REGELE – Ce harababură! Totuşi eu am vegheat
mereu la virtutea justiţiei … Şi am detestat
întotdeauna brutalitatea dreptului, abuzurile
exceselor sale…  Şi nu am fost niciodată de
acord cu Diderot, care spunea că poporul
trebuie să îşi tempereze regii nedrepţi prin
reducerea lor la tăcere.

BUFONUL – Superb! Incredibil! Astea da focuri de
artificii! Auziţi uralele? Aş spune că poporul nu
a mai strigat aşa de după operaţia
dumneavoastră reuşită de vezică.

REGELE – Dar cum… Anul trecut, după discursul
meu despre frumuseţea libertăţii interioare, au
fost exact aceleaşi strigăte de bucurie.

BUFONUL – Nu, nu au fost chiar aşa de puternice
ca acum.

REGELE – Ba da.
BUFONUL – Ba nu.
REGELE – Ba da.
BUFONUL – Ba nu.
REGELE – Gata, coboară. Vreau să arunc şi eu o

privire.
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BUFONUL – Ah, nu, nici nu încape în discuţie în
discuţie. Eu am umerii delicaţi. Ajunge că ţin
lumea în spate. Şi apoi, nu se face ca un rege să
spioneze pe fereastra celulei sale…

REGELE – Coboară, Triboulet, ajunge. Îmi tremură
picioarele… Simt că mă prăbuşesc… Şi durerea
asta de cap care nu-mi dă pace…

Se aude mulţimea care se apropie de fereastra
închisorii. Chipuri mascate dau năvală la fereastră.
Ţopăie în ritmul muzicii. Panoramă de chipuri
groteşti, umflate,  burleşti, deformate de râs şi delir.

Deodată, o ploaie de gunoaie cade peste REGE şi peste
BUFON. De parcă o pubelă mare este răsturnată
peste capetele celor două personaje.  De altfel cei doi
se prăbuşesc la pământ.

Afară, muzica, strigătele şi cântecele cresc în intensitate.

Gunoaiele  continuă să cadă peste cele două
personaje: confeti, ouă, roşii putrezite, ghemotoace
de hârtie, bucăţi de măşti (ochi, nasuri, guri, limbi,
urechi enorme), etc.

În câteva zeci de secunde REGELE şi BUFONUL sunt
îngropaţi într-un maldăr de resturi. BUFONUL se
cuibăreşte la picioarele REGELUI şi îşi fereşte capul
cu mâinile. REGELE rămâne în genunchi, însă
demn.

Înainte de a se retrage, mulţimea aruncă în celulă un
hoit de câine.

Muzica se îndepărtează, chipurile se retrag şi dispar,
lumina scade.

Întuneric.

SCENA 3

Încăperea este luminată slab de lumina lunii,
umbrele barelor sunt proiectate pe podea.

REGELE doarme pe tronul-roabă. BUFONUL
doarme ghemuit la picioarele REGELUI, pelerina
regelui îi acoperă picioarele.

În continuare îngropate în gunoaie, avem impresia
că cele două personaje sunt în mijlocul unei gropi de
gunoi în plină vidanjare publică.

REGELE tresare.

REGELE – Nu pot dormi fără câinele meu.

Un moment de tăcere.

BUFONUL (fără să se mişte, ascuns sub mantia regală)
– I-au luat beregata câinelui dumneavoastră.

Un moment de tăcere.

REGELE – Cine a îndrăznit să îi ia beregata câinelui
Regelui?

BUFONUL – Poporul.
REGELE – Ia, te uită, poporul i-a luat beregata

câinelui meu! Şi totuşi, eu mi-am tratat
întotdeauna poporul ca pe propriul meu câine.

Pauză.

BUFONUL – Trebuie să dormim, Majestate.
REGELE (mângâind cadavrul câinelui) – Dar ce pute

aici!...
BUFONUL – Scoateţi flaconul cu parfum şi

parfumaţi-vă un pic.
REGELE (scoate un flacon şi adulmecă) – Nu-mi place

rozmarinul.
BUFONUL – Dar nu e rozmarin, e lămâie verde.
REGELE – Asta …. lămâie verde ?!
BUFONUL – Da, lămâie verde.
REGELE – Ba nu!

BUFONUL întinde o mână, ia  flaconul şi îl
adulmecă.

BUFONUL – Ba da, Majestate, e lămâie verde!
Precis aveţi nasul înfundat. De altfel, nu e
prima dată când confundaţi un parfum cu altul.
Nu aţi avut niciodată simţul mirosului. În mod
normal nu ar trebui să simţiţi putoarea. (Îl imită
pe REGE.) Dar ce pute aici! Incredibil, cum
aveţi neobrăzarea să protestaţi. Dar ce pute
aici! Hai, dormiţi, mâine vom fi judecaţi de
popor.

Pauză.

REGELE (mângâie în continuare cadavrul câinelui) –
Tu n-ai impresia, Triboulet, că s-a spus deja tot
ceea ce suntem pe punctul de a ne spune…?

BUFONUL – Nu!
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Pauză. Tăcere. Un şobolan apare la fereastră. Şobolanul
se apleacă spre interiorul încăperii, adulmecă barele,
explorează muchia ferestrei.

REGELE – Tu ai făcut pipi?

Şobolanul rămâne nemişcat.

BUFONUL – Nu!
REGELE – Ba da, tu ai făcut pipi!
BUFONUL – Ba nu!
REGELE – Ba da, tu ai făcut pipi ascuns sub mantie

şi acum pute a pipi.
BUFONUL – Ba nu, podeaua puţea a pipi.
REGELE – Acum câteva minute aici nu puţea aşa

de tare.
BUFONUL – Ba da. Uite! Şi dacă nu ştiaţi, aflaţi

acum: în regatul dumneavoastră, totul pute a
pipi.

REGELE – Nu se poate! Nu-mi spune că ăsta e pipi.
Aici miroase clar a caca.

BUFONUL – Nu! Majestatea voastră se înşeală din
nou! E pipi!

REGELE – Ascultă, Triboulet! Încetează să te
comporţi cu mine de parcă aş fi un cretin ca pe
un cretin! Ştiu să fac încă diferenţa între mirosul
de pipi şi mirosul de caca din regatul meu.

BUFONUL – Ştiţi ceva, oricum, mi se rupe. Lăsaţi-
mă să dorm.

REGELE – Dar, e o chestiune de principiu. De ani
de zile mă faci să înghit te miri ce! Măcar o
dată, insist să recunoşti că miroase a caca.

BUFONUL – Nu, e pipi!
REGELE – Gardian!
LE GARDIEN – Nu vă strofocaţi degeaba!

Gardianul nu ne aude.
REGELE – Gardian ! (Pauză lungă. REGELE se

adresează unui gardian imaginar) Gardian, după
părerea ta, aici miroase a pipi sau a caca?

Tăcere. REGELE aşteaptă un răspuns. Şobolanul
ciuleşte urechile.

REGELE (furios) – Gardian, te somez să îmi
răspunzi. După părerea ta, miroase a pipi sau a
caca, aici ?

Şobolanul priveşte la dreapta, la stânga, ca şi cum ar
căuta să verifice prezenţa gardianului.

BUFONUL (după o lungă aşteptare se hotărăşte  să
intre în joc şi să preia rolul gardianului) – De fapt,
Majestate, mi-e teamă că e mirosul unui
cadavru.

REGELE – Desigur! Pentru că e un cadavru în
această încăpere! Auzi,  Triboulet, în celula ta
există un cadavru.

BUFONUL – Noapte bună, Majestate. Vreau să
dorm.

Pauză. Şobolanul coboară pe peretele de sub
fereastră. Adulmecă peretele, se apropie de podea.

REGELE – Bleah! Încă pute în capul meu,
Triboulet…

Şobolanul rămâne nemişcat.

BUFONUL – Din cauza nenorocitei aia de piatră,
Majestate... Dormiţi.

REGELE – Ce piatră?
BUFONUL – Piatra nebuniei. V-am spus deja să vă

operaţi. Trebuie extirpat calculul mental din
capul dumneavoastră.

Pauză. REGELE şi BUFONUL par a fi adormit.
Şobolanul explorează podeaua.

REGELE tresare.

REGELE – Triboulet…
BUFONUL – Da?
REGELE – Triboulet, e un şobolan la fereastră.

BUFONUL nu răspunde. Tăcere. Şobolanul rămâne
nemişcat.

REGELE – Triboulet, un şobolan tocmai s-a căcat pe
pervazul ferestrei. Triboulet, mă auzi? Poate ai
dreptate. Ăsta nu e caca uman. E caca de
şobolan… Triboulet, simt că îmi face buf
creierul.

BUFONUL – Şi eu, simt că mi se întoarce stomacul
pe dos.

Pauză. Şobolanul traversează camera, se apropie de
REGE cu multă prudenţă. Şobolanul începe să
miroase picioarele goale ale REGELUI.
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REGELE – Triboulet… Triboulet, pentru numele lui
Dumnezeu, răspunde! Se va căca pe capul tău!

BUFONUL – Acum ce mai e?
REGELE – E un şobolan care mă linge…
BUFONUL – Şi ?

Şobolanul rămâne nemişcat.

REGELE – E acolo… Mă adulmecă, Triboulet…
Dumnezeule, îmi adulmecă picioarele… Mi se
urcă pe piept… Triboulet, crezi că o să mă
muşte?

BUFONUL – Nu, Majestate, ştie că sunteţi încă viu.
REGELE – Triboulet, nu ştiu să mă port cu

şobolanii. Ce trebuie să fac?
BUFONUL – Nu faceţi nimic. Respiraţi. Râgâiţi cu

convingere. Sforăiţi uşor pentru a arăta că mai
sunteţi încă în viaţă. Şobolanii nu atacă
niciodată oameni care respiră.

Şobolanul urcă pe piciorul REGELUI, înaintează pe
şolduri, i se opreşte pe piept.

REGELE – Se uită în gura mea. Poate vrea să îmi
spună ceva.

BUFONUL – Nu, Majestate, un şobolan e un
şobolan. Nu vrea să vă spună nimic. E pur şi
simplu în căutare de hrană.

REGELE – Avem ceva de mâncare, Triboulet ?
BUFONUL – Nu.
REGELE – Triboulet, e pieptul meu, tremură de

frică şi totuşi nu pleacă.
BUFONUL – O să vă roadă nasturii. Trebuie să îl

lăsaţi. Nasturii dumneavoastră sunt de mătase.
Şobolanii au o slăbiciune pentru nasturii de
mătase.

Şobolanul urcă pe tronul-roabă şi începe să
mănânce.

REGELE – Triboulet, vreau să îi vorbeşti.
BUFONUL – Ce doriţi să îi spun?
REGELE – Spune o tâmpenie, fă o glumă, spune

ceva ca să-l distrezi. Spune-i bună ziua
domnului şobolan.

BUFONUL păstrează mantia regală pe umerii săi.
Se ridică în picioare în spatele regelui. Întinde
braţele şi, cu mantia care se desface, creează un soi
de spaţiu de joc, un mic teatru de marionete,
deasupra capului REGELUI. Şobolanul-marionetă

se ospătează în continuare pe tronul- roabă ca şi cum
ar fi pe o scenă mică.

BUFONUL – Bună ziua, domnule Şobolan.

Şobolanul se opreşte o secundă, ascultă, apoi începe
să mănânce din nou.

REGELE – Întreabă-l dacă se simte singur.
BUFONUL – Vă simţiţi singur, domnule şobolan?

Şobolanul se opreşte din mâncat, ascultă, o ia de la
capăt.

REGELE – Ei?
BUFONUL – Ei, ce?
REGELE – Ce spune?
BUFONUL – Nu spune nimic.
REGELE – Întreabă-l dacă e un mesager.
BUFONUL – De ce ar fi un mesager?
REGELE – Poate că e trimisul altor şobolani.
BUFONUL – De ce nu îi puneţi dumneavoastră,

toate întrebările astea?
REGELE – Triboulet, eu sunt regele! Cum vrei să îi

vorbesc eu unui şobolan? Întreabă-l dacă are să
îmi transmită un mesaj.

BUFONUL – Domnule şobolan, Majestatea sa vă
întreabă dacă aveţi să îi transmiteţi un mesaj.

Şobolanul îşi ciuleşte din nou urechile, îşi ridică
capul spre BUFON, se înclină către REGE, pare că
înţelege totul, reîncepe să mănânce.

REGELE – Ei?
BUFONUL – Pare că da.
REGELE – Se simte singur?
BUFONUL – Da, se simte grozav de singur, în

mare rahat. Singurătatea în rahat, spune el, este
cea mai înfricoşătoare formă de singurătate. E
covârşitor. E cu neputinţă de suportat. Şi e
teribil de umilitor. Condiţia lor existenţială este
de a scotoci în gunoaie. Universul lor, este
mizeria interioară a oamenilor. Teritoriul lor
vital, este murdăria interioară a lumii. După
toate aparenţele le-a cam ajuns şi lor.

Şobolanul afişează o expresie de profundă
deznădejde. Dintr-odată începe să sughită. Poate că
a mâncat prea mult. Coboară pe umerii REGELUI,
pe pieptul REGELUI, pe genunchii REGELUI, şi în
final ajunge pe jos.
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REGELE – Domnule şobolan, nu plecaţi!
BUFONUL – Aţi înnebunit, Majestate ? Vorbiţi cu

un şobolan?
REGELE – Spune-i că nu sunt un rege oarecare!

Spune-i că şi eu sunt, ca rege... şobolanizat,
vreau să spun... dezgustat!

BUFONUL – A plecat…

Şobolanul se îndreaptă către fereastră. BUFONUL
şi REGELE îl urmăresc în patru labe.

REGELE – Domnule şobolan, nu plecaţi… Şi eu
sunt ros de dezgust… Dezgustul a explodat în
sufletul meu ca o sferă puturoasă… Nu ştiu
cum s-a întâmplat… Într-o zi eram aşa, ca de
obicei, pe tronul meu, contemplam lumea,
domneam, şi buf! am simţit ceva în gură! Sfera
puturoasă îmi explodase în gură, sfera
puturoasă mă invadase, mă paralizase… Subit
şi ireversibil… Buf! Nimeni nu a înţeles nimic.
Triboulet n-a înţeles nimic. Câinele meu a
început să latre, nu mă mai recunoştea! Vă daţi
seama, domnule şobolan? Se poate să fii atât de
cuprins de dezgust încât să nu te recunoască
propriul câine… Pe neaşteptate, ca o
străfulgerare, mi-am dat seama de inutilitatea a
tot ce există... De inutilitatea cînelui meu... De
inutilitatea pămîntului pe care păşim... De
inutilitatea violenţei pe pământ… Şi am înţeles
într-o clipă, lucruri foarte subtile… Am avut
revelaţia inutilităţii violenţei … Am vrut să-l
întreb pe Triboulet, „Triboulet, la ce serveşte,
viaţa omului, la ce bun această mascaradă
cosmică, dacă nu face decât să mânjească
universul?” Am vrut să îi pun această întrebare
lui Triboulet, dar cuvintele mi-au rămas
înţepenite în gură, vâscoase, gelatinoase şi
pentru totdeauna poticnite în gura mea. Am
vrut să îl întreb pe Triboulet, „Triboulet, de ce
suntem copiii măcelului, excrescenţele acestei
furii, acestei furii, acestei furii, acestei furii,
acestei furii, acestei furii…” Înţelegeţi domnule
şobolan, mă blocasem la cuvântul furie, furie,
furie, furie, furie, furie…  Nu puteam să mă
desprind de acest cuvânt care exploda, şi el,
precum o sferă puturoasă în fiecare dintre
celulele mele… Voiam să trec de cealaltă parte,
dar cuvântul îmi era deja zidit în gură, aveam
deja în gură gustul neputinţei, şi ea inutilă, de
altfel… Nu mai puteam să concep contrarul

acestui cuvânt, nu mai puteam să acced la
contrarul câinelui meu… Şi apoi am auzit un
strigăt „Nu, nu putem exista în afara măcelului
natural …” Tu ai strigat, Triboulet ?

BUFONUL – Nu!

Şobolanul se caţără din nou pe peretele dinspre
marginea ferestrei.

REGELE – Vezi! Nu era el domnule şobolan…
Atunci, cine-o fi fost? Nu suntem decât trei în
această încăpere, un rege, un şobolan şi
nebunul regelui, şi visăm la tandreţe. Visăm,
visăm, şi buf! totul se năruie, căci nu reuşim
nici măcar să ne debarasăm de propria noastră
murdărie interioară. Arată-mi, Triboulet, cum
face tandreţea universală la care visăm?

BUFONUL – Face buf!

Şobolanul  aruncă o ultimă privire către cele două
personaje şi dispare.

De afară se aud zgomote bizare, ca şi cum o armată de
tâmplari sunt pe cale să construiască ceva.

REGELE (se prăbuşeşte la pământ, dedesubtul ferestrei,
şi izbucneşte în plâns) - Vedeţi, domnule
şobolan? Eu sunt primul rege cu gura zidită de
dezgust… De ce eu, de ce eu? Toate epidemiile
încep, de obicei de jos,  de la bază, de la voi… Şi
iată că de data aceasta ea începe de aici, de sus,
de la mine… Şi în plus, e lentă, căci iată-mă,
pentru moment sunt singurul bolnav…
Triboulet, spune-i domnului şobolan că în
curând vor fi eliberaţi de tirania căcatului… toţi
domnii şobolani care se simt atît de singuri în
căcat... Triboulet...

BUFONUL se ghemuieşte din nou la picioarele
REGELUI, se acoperă cu mantia regală şi adoarme.

SCENA 4

Dimineaţa. BUFONUL face puţină ordine în
încăpere. Strânge gunoaiele şi le adună către rampă.

REGELE, acoperit încă de câteva deşeuri, trece peste
munţii de gunoaie şi înaintează până la rampă. Ia o
atitudine „maiestoasă”.
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REGELE – Nu recunosc autoritatea acestui
tribunal. Nu îi recunosc dreptul de a exista.
Simpla existenţă a acestui tribunal e o crimă
care va dăinui veşnic şi nu va fi iertată
niciodată. Acest tribunal este un abis care
înghite întreaga lume, care sluţeşte viitorul şi îl
mânjeşte pe Dumnezeu. Şi va veni ziua în care
judecătorii acestui tribunal vor fi judecaţi, iar
martorii care au depus mărturie în acest
tribunal vor fi şi ei judecaţi, şi gardienii care au
păzit porţile acestui tribunal vor fi judecaţi, şi
toboşarii care au anunţat deschiderea acestui
proces vor fi şi ei judecaţi, şi călăul va fi şi el…

BUFONUL – Gata, majestate minusvculă, n-am
ajuns acolo încă.

REGELE – Bine, retrag fraza cu călăul.

BUFONUL apucă mănuşa pe care REGELE i-o
aruncase în faţă şi, cu mâna înmănuşată, se apucă să
se descotorosească de gunoaiele care îl acoperă.

BUFONUL – Şi oricum, nu e bine.
REGELE – Crezi?
BUFONUL – Încetaţi să mai judecaţi comedia asta.
REGELE – Dar unde vezi tu că joc o comedie ?

BUFONUL se apropie de REGE şi cu ajutorul unei
periuţe pe care o foloseşte cu mâna înmănuşată,
începe să cureţe persoana regală.

BUFONUL – Măcar de data asta, încercaţi să fiţi
mai degrabă profund decât autoritar.

REGELE (zdrobeşte o coajă de lămâie) – Eu cred că nu
suntem profunzi decât în autoritate.

BUFONUL – Nu, nu. lăsaţi-mă să vă arăt.
(Ridicăadevărata coroană regală care zăcea pe jos
printre gunoaie şi o pune pe cap.) Atunci când veţi
fi în faţa judecătorilor, va trebui să îi priviţi
drept în ochi. Şi va trebui să fiţi clar şi profund.
(Cu periuţa în mână, cu coroana pe cap, se îndreaptă
către rampă alături de REGE. Încalţă pantofii pe
care REGELE îi aruncase în faţă; ia o atitudine
regală  şi îi arată REGELUI cum trebuie să îşi spună
textul.) Nu recunosc autoritatea acestui tribunal.
Nu îi recunosc dreptul de a exista. Acest
tribunal nu e decât un frison de oroare al
istoriei, emanaţia pestilenţială a unui abuz în
drepturi. Nu e o expresie a dreptului divin, nu
e o oglindă a dreptăţii naturale… Simpla
existenţă a acestui tribunal e o crimă care va

dăinui veşnic şi nu va fi iertată niciodată. (Se
opreşte, se întoarce spre REGE) Aţi prins ideea?

REGELE – Da.

BUFONUL mai îndepărtează cu periuţa câteva
gunoaie prinse de veştmintele REGELUI.

BUFONUL – Haideţi, exersaţi!
REGELE (urmează instrucţiunile BUFONULUI) – Nu

recunosc autoritatea acestui tribunal. Nu îi
recunosc dreptul de a exista. Acest tribunal nu e
decât un frison de oroare al istoriei, emanaţia
pestilenţială a unui abuz în drepturi. Nu e o
tresărire a dreptului divin…

BUFONUL – Nu, nu, nu!
REGELE – De ce?

BUFONUL scoate haina REGELUI, o curăţă şi apoi
o aruncă pe jos.

BUFONUL – Încetaţi să mai trambalaţi peste tot
aerul ăsta de tată al naţiunii. Aveţi, totuşi, o
vârstă, afişaţi-o ca expresie a înţelepciunii.
Trebuie să daţi impresia ca vorbeşte
înţelepciunea întruchipată. Că Socrate însuşi
vorbeşte. Hai, fiţi Socrate!

REGELE (schimbare de atitudine) – Nu recunosc
autoritatea acestui tribunal. Nu îi recunosc…

BUFONUL – Ajunge! Ajunge! Sunteţi exasperant.
Nu am nevoie de nota asta  tragică. (Îi pune peria
într-o mână.) Vreau o înţelepciune senină…
Trebuie să daţi impresia că nu vă este frică de
nimic.

REGELE (urmează, pe cât posibil, indicaţiile
BUFONULUI) - Simpla existenţă a acestui
tribunal e o crimă care va dăinui veşnic şi nu va
fi iertată niciodată. Şi va veni ziua în care
judecătorii acestui tribunal vor fi judecaţi,
martorii care au depus mărturie în acest
tribunal vor fi judecaţi, măturătorii care au
măturat podeaua acestui tribunal vor fi
judecaţi… Acest tribunal nu e  decât o gaură de
cur care înghite întreaga lume, care sluţeşte
viitorul şi îl mânjeşte pe Dumnezeu … (se
opreşte, îl priveşte pe BUFON care rămâne cu gura
căscată.) Nu, nu mă simt bine. Simt că nu mi-e
bine. Şi, în plus, nu-mi prea place textul ăsta.
Vreau să îmi scrii altceva.

BUFONUL – Ah, nici nu intră în discuţie! Textul
este perfect!
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REGELE – Nu pricep de ce trebuie judecaţi
măturătorii. Acolo, exagerezi.

BUFONUL – Nicidecum, e o metaforă. Şi ţinteşte
drept în inimi, penetrează în centrii
emoţionali… Şi în plus, provoacă frică.

REGELE (reia discursul) – Şi va veni ziua când
măturătorii care au măturat podeaua acestui
tribunal vor fi judecaţi… Acest tribunal nu e
decât o gaură de… (Se opreşte, se gândeşte.) Pe
bune, Triboulet, nu aş putea niciodată, să zic
fraza asta cu toată seriozitatea.

BUFONUL – Dar trebuie zisă cu toată seriozitatea.
E un cap de acuzaţie, pronunţaţi o sentinţă, e o
schimbare de roluri… Majestate, aveţi încredere
în mine, în această frază deveniţi
dumneavoastră judecător …

REGELE – Şi Dumnezeu… De ce să-l amestecăm pe
Dumnezeu în toată povestea asta?

BUFONUL – În orice caz, nu dă rău. O referinţă la
Dumnezeu e întotdeauna utilă. În doze mici,
Dumnezeu mai poate lovi încă …

Auzim din nou zgomotele produse de armata de tâmplari
care construiesc ceva.

Elena Cristina Potop

PARTEA A DOUA

BUFONUL înaintează către rampă, cu cele două
bucăţi ale flautului spart în mână. Încearcă să repare
flautul, să lipească cele două bucăţi. Cântă la flaut,
dar sunetele sunt îngrozitoare.

Renunţă, se adresează în mod direct publicului.

BUFONUL :

Cînd bufonii iau puterea
măscăriciu-i împărat
fandoseala şi prostia
îşi împart acelaşi pat

inversare grea de roluri
cînd bufonii îşi pierd harul

lumea e cu curu-n sus
s-a golit de rîs paharul

viitorul plin de gîlme
se agaţă de trecut

maioneza nu mai prinde
nu-i nimica de făcut

orbii vînd priviri pe stradă
zeii noştrii sunt stricaţi

rîsul plînge, plînsul rîde
foamea scuipă dumicaţi

gura mea e obosită
ce-a avut de spus a spus

la ce bun să-i tot vobească
unei lumi cu curu-n sus?

BUFONUL mai încercă o dată flautul, sunetele sunt
în continuare îngrozitoare, îl lasă să cadă şi se
retrage.

SCENA 1

Ziua. Strada pustie, presărată cu urme ale petrecerii.
Mai multe uşi închise.

REGELE şi BUFONUL hoinăresc pe străzile goale ale
oraşului. REGELE stă în tronul lui cu rotile, împins
de BUFON.
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BUFONUL – Buf!
REGELE (absent, distrat, făcându-şi vânt cu mătura) –

Tu faci buf ?

Tăcere. BUFONUL împinge în continuare tronul-
roabă.

REGELE – Ce e cu şobolanul acela uriaş, care iese
din pământ? Nu-mi spune că poporul meu l-a
hrănit.

Tăcere. BUFONUL împinge în continuare tronul-
roabă.

REGELE – Triboulet, tu te plimbi îmbrăcat în haine
de general, pe spatele acestui şobolan mare?
Dar cum faci, Triboulet, de te urci întotdeauna
pe un şobolan aşa de mare? Şi cu tot cu
armură?! Tu ai fost întotdeauna aşa de fricos,
sărăcuţul meu Triboulet…

BUFONUL se opreşte, îşi şterge fruntea, priveşte de
jur împrejur.

BUFONUL (strigând) – Imbecili! Canalii! Asta
numiţi voi dreptate? N-aveţi decât să vă luaţi
dreptatea şi să vi-o băgaţi în fundurile voastre
fără memorie!

Îşi reia drumul împingându-l pe REGE.

REGELE – He, he… Te văd încă zăcând pe câmpul
meu de luptă ca un miel dus la tăiat…

BUFONUL se opreşte, se repede ca un nebun către
prima uşă şi începe să bată sălbatic.

BUFONUL – Dacă asta e dreptate înseamnă că
poporul e mort. Poporul nu ar fi făcut niciodată
una ca asta. Poporul m-a iubit întotdeauna,
poporul…

REGELE (îşi examinează coroana din care lumânările
sunt parţial consumate) – Îţi aduci aminte, la
atacul asupra oraşului Peschiera, când ai auzit
prima bubuitură de tun… te-ai aruncat în patru
labe, şi ai început să-ţi sapi o groapă ca să te
adăposteşti…

BUFONUL (se apropie de o a doua uşă) – Nu-mi
spuneţi că asta e dreptatea poporului. M-aţi
aplaudat întotdeauna… Numai eu am ştiu să vă
oblojesc rănile…

REGELE – Hai, Triboulet, încetează să faci ture în
jurul meu călare pe sărmanul şobolan… O să-l
oboseşti… Nu mai suntem la asediul de la
Milano… Ia te uită, mi-a halit lumânările…
Când le-am dat eu dreptul şobolanilor să-mi
ronţăie lumânările? Ăsta a fost încă unul din
sfaturile tale… N-ar fi trebuit să te ascult,
Triboulet, acum, uite, nu mai există nicio
lumânare în tot statul, şi se lasă noaptea…

BUFONUL se repede asupra celei de-a treia uşi. O
loveşte cu toată forţa corpului său şi începe să
bocănească în ea cu pumnii.

BUFONUL (strigând, către cei care se presupune că
ascultă de cealaltă parte) – Hei, Domnule popor!
cine a fost singurul care v-a înţeles durerile? Aţi
uitat că glumele şi maimuţărelile mele au fost
singurele alinări pentru rănile voastre
purulente… Pentru sufletele voastre rănite şi
purulente…

Istovit, BUFONUL se prăbuşeşte la pământ. Îşi
şterge fruntea, gâtul, tâmplele.

REGELE – Au! timpanele mele… Piatra asta idioată
a început să ţopăie în creierul meu… Poate ai
dreptate, poate ar trebui să mă gândesc să o
scot…

BUFONUL (plângăcios) – Cine avea dreptul de a-l
tutui pe rege? Cine avea dreptul să-l
maimuţărească pe rege? Cine avea dreptul de a
râde de rege? Şi acum aţi uitat totul.

REGELE (ieşit brusc din delirul său) – Triboulet,
vreau să ne întoarcem în celulă. Triboulet, m-
auzi? Gândeşte-te la demnitatea mea.

BUFONUL – Toată băşcălia mea,  toate pamfletele
mele…  Eu v-am dat aer, aer… V-am pompat
aer proaspăt în plămâni, bule de oxigen în
creiere… Şi acum aţi uitat totul!

REGELE – Triboulet, du-mă imediat înapoi în
celulă… Nu vezi că toată lume râde de noi? Un
pic de demnitate…

BUFONUL – Taci, rege mic! (Un nou atac asupra
primei uşi.) Domnule Judecător, vă somez să
deschideţi! Auziţi? Refuz să fiu spânzurat! Ştiu
că sunteţi acolo! Domnule judecător, mă auziţi?
Nu-mi puteţi face una ca asta! Nu puteţi
spânzura un bufon ! Nu sunt o paiaţă… Sunt
conştiinţa poporului, ce dracu'!
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REGELE – Au, s-ar zice că piatra asta idioată ţopăie
de fiecare dată când deschizi gura… M-ai făcut
tot timpul să râd prea mult, Triboulet, şi uite,
am gura deformată de atâta râs… Dar tu ştiai,
Triboulet că poporul este slab de înger şi ingrat
…

BUFONUL (bate în continuare la uşa Judecătorului) –
Sunt nebunul regelui! Am şi eu dreptul de a fi
decapitat!

REGELE – Tu îmi spuneai mereu… poporul este
laş, se sperie din nimic, nu are memorie… Oh !
Triboulet, când mă gândesc la toate sfaturile
bune pe care mi le-ai dat … Aveai un cap pe
care ar fi stat bine o coroană ducală sau o mitră
episcopală …

BUFONUL (acelaşi joc) – Domnule Judecător, e
ridicol, deschideţi! Refuz categoric să fiu
spânzurat, auziţi? Vreau să mi se taie capul!

REGELE (care preia discret timp de o replică, rolul
poporului) – Nu, vei fi spânzurat!

BUFONUL (furios, în direcţia REGELUI) – Nu
vorbesc cu dumneavoastră.

REGELE – Ia te uită, şobolanii ăştia mi-au ros toţi
nasturii! Cum o să mai urc acum pe eşafod?

BUFONUL (începe să bată la a doua uşă) – Domnule
Călău, deschideţi! Vreau să fiu decapitat!

REGELE (care îşi asumă, din nou, vocea poporului) –
Nu, vei spânzurat!

BUFONUL (REGELUI) – Majestate prăpădită ce
sunteţi, vă ordon să nu-mi mai adresaţi nicio
vorbă! (Bătând din nou la uşa călăului.) Ieşiţi, vă
spun! vreau să fiu decapitat! Am dreptul să mi
se taie capul!

REGELE – Faci prea mult zgomot, Triboulet. Hai
aici, Triboulet, masează-mi puţin piatra…

Umilit, învins, BUFONUL revine alături de REGE.
Îi masează capul REGELUI.

BUFONUL (către REGE, plângăcios) – Vreau să mi se
taie capul pe acelaşi butuc, pe butucul pe care
vă vor decapita şi pe dumneavoastră.  Şi sunt
gata să trec eu primul…

REGELE (desfătat de masaj) – Da, da… acolo… E
foarte bine, acolo… O simţi? E încă acolo? S-a
mai mărit? Triboulet, m-am decis să te
înnobilez. (Îi atinge umărul stâng cu mătura.) Te
numesc administrator al tuturor poştalioanelor
din regat.

BUFONUL dă drumul capului REGELUI şi se
repede din nou la uşa Judecătorului.

BUFONUL (bate furibund în uşă) – Aţi auzit,
Domnule Judecător? Am fost înnobilat de către
stăpânul meu! Nimeni nu mai are dreptul să mă
spânzure!

REGELE, cu aerul că ar respira demnitatea însăşi,
se ridică, începe să bată şi el la uşile închise ale
oraşului.

REGELE (bate la prima uşă) – De ce vă ascundeţi,
adunătură de scursuri? Ieşiţi, dacă aveţi curajul
să înfruntaţi un rege umilit!

Uşa se deschide. Un şobolan înarmat  cu un
acordeon apare sfios pe pragul uşii.

BUFONUL – Spuneţi-le că un nobil nu poate fi
spânzurat …

REGELE (bate la a doua uşă) – Ieşiţi, bandă de laşi ce
sunteţi!

Uşa se deschide. Un şobolan înarmat cu o muzicuţă
apare sfios pe pragul uşii.

BUFONUL – Spuneţi-le că eu am inventat
sărbătoarea nebunilor.

REGELE – De ce vă ascundeţi ca şobolanii?
BUFONUL – Strigaţi mai tare!
REGELE (bate în cea de-a treia uşă) – Sunt eu, regele

vostru, care vă vorbeşte! Dar bufonul meu e cel
care are dreptate!

Uşa se deschide. Un şobolan înarmat cu o trompetă
apare sfios pe pragul uşii.

BUFONUL (îi suflă textul REGELUI) – Cer să fie
decapitat în aceeaşi zi cu mine, înaintea mea, cu
toate onorurile cuvenite unui un fubon nobil!

REGELE – Cer să fie decapitat în aceeaşi zi cu mine,
înaintea mea, cu toate onorurile cuvenite unui
mare măscărici!

BUFONUL (cu voce joasă) – Nu uitaţi că el a înfiinţat
Academia nebunilor!

REGELE (bate la o patra uşă) – El e cel care a avut
ideea de a trimite câte un nebun în
administraţia fiecărui oraş, a fiecărui sat, în
fiecare consiliu municipal şi în fiecare consiliu
parohial…
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Uşa se deschide. Un şobolan înarmat cu o tobă apare
sfios pe pragul uşii.

BUFONUL (în surdină) – El e cel care mi-a scris
discursurile, care mi-a suflat vorbele de duh,
care a stîrnit vestea că aş avea darul profeţiei, el
e cel care a făcut din mine un rege adevărat!

REGELE – Îmi pare rău, Triboulet, asta nu!
BUFONUL (reîncepe să îi maseze piatra nebuniei) –

Hai, Majestate, faceţi-mi pe plac…
REGELE (strigând) – El e cel care a făcut din mine

un rege adevărat!
BUFONUL – Vedeţi, nu a fost aşa de greu...
REGELE (înflăcărat, continuă să strige) – El este

adevăratul rege, vă jur, aveţi cuvântul meu de
rege că Triboulet, nebunul şi bufonul curţii
mele, a fost adevăratul rege!

BUFONUL (emoţionat, roşind aproape) – Majestate, e
prea mult…

REGELE – Ei lasă, o meriţi. Ai fost un măscărici
superb.

BUFONUL – Majestate, vă rog,… îmi dau lacrimile!
REGELE – Datorită ţie am putut să suport în cele

din urmă această ameţitoare mascaradă numită
şi comedia puterii. Nebunia ta a fost singura
mea busolă morală…

BUFONUL (pleacă din nou, împingându-l pe REGE pe
tronul rulant) – Oh, ce rău îmi face să ştiu că
urechile de porc ale istoriei nu înregistrează
cugetările dumneavoastră. (Se îndreaptă către
rampă.) Regele se confesează, unde sunteţi?
(Către REGE.) Nimeni! Dar unde sunteţi cu toţii.
Dumnezeule, unde sunt?

Se deschid toate uşile şi ferestrele oraşului. Apar
şobolani înarmaţi cu instrumente muzicale. La un
semnal nevăzut, şobolanii încep să cânte la
instrumentele lor.

Cacofonie muzicală îngrozitoare.

REGELE şi BUFONUL îşi acoperă urechile.

SCENA 2

BUFONUL şi REGELE, în faţa eşafodului. BUFONUL
poartă în continuare coroana, mănuşile, pantofii şi
mantia REGELUI.

REGELE moţăie în tronul său rulant.

BUFONUL (se şterge de sudoare) – Treziţi-vă,
Majestate, am ajuns.

REGELE (fără să deschidă ochii) – E frumos?
BOUFFON – A! da... Nu s-au zgîrcit de loc, totul e

pregătit în stil mare.
REGELE (în continuare cu ochii închişi) – Cît de înalt

e eşafodul?
BUFONUL – E… un pic mai înalt decât de obicei.
REGELE – Şi butucul?
BUFONUL – Frumos, curat, tronează chiar în

mijloc.
REGELE – Şi securea?
BUFONUL – Lucioasă, ca nouă... E lângă butuc, pe

covorul galben.
REGELE – Ah, deci au pus şi covor!
BUFONUL – Sigur că da, au pus un covor mare

galben pentru dumneavoastră, şi un covoraş
verde pentru mine, sub spânzurătoare.

REGELE – Ah, deci au ridicat şi o spânzurătoare…
BUFONUL – Bineînţeles, chiar în spatele butucului.
REGELE – Pe acelaşi eşafod?
BUFONUL – Da, suntem de nedespărţit.
REGELE (cască) – Pînă şi în momentul morţii mă

împiedic de tine... Cît de mare e
spânzurătoarea?

BUFONUL – Nu vă îngrijoraţi... E minusculă... pe
măsura mea… Butucul, în schimb, e mai mare
decât de obicei.

REGELE – Măcar atât…
BUFONUL – Voilà, aveţi dreptul la un butuc mai

mare decât de obicei.
REGELE – Măcar atât…
BUFONUL – Tot timpul avantajul e în favoarea

dumneavoastră. Nu ştiu cum faceţi, că doar
sunteţi un rege de rahat...

REGELE – Şi tribunele?
BUFONUL – Ah, tribunele… sunt o minunăţie!
REGELE (deschide ochii, priveşte de jur împrejurul lui)

– Câte locuri or fi,  după părerea ta?
BUFONUL – Mii şi mii…
REGELE – Crezi că o să încapă toată lumea?

Cuprins de o febrilitatea bruscă, BUFONUL se apropie
de eşafod.

BUFONUL – Bine, haideţi, trebuie să ne pregătim.
REGELE – (înaintează până la rampă) – Îmi păstrez

vesta sau o dau jos?
BUFONUL – Cred că vă stă mai bine în cămaşa

albă.



326 vol. 21, no. 2 (85-86)| Primavara 2011

REGELE – Numai în cămaşa albă?
BUFONUL – Da, numai în cămaşa albă.
REGELE – Şi totuşi, vesta aduce o pată de culoare.

Vesta roşie pe deasupra cămăşii albe dă bine.
BUFONUL – Ah, nu, nu, nu… Exclus! În nici un

caz vesta roşie. Dacă ţineţi neapărat să vă
împopoţonaţi cu o vestă, atunci alegeţi una
albastră ceruleum.

REGELE îşi dă jos vesta roşie.

REGELE – Dar de ce? Mie îmi place mult roşul.
BUFONUL – Dar, Majestate, gândiţi-vă puţin.

Oricum culoarea roşie va fi prezentă… (Ia vesta
roşie a REGELUI şi îşi continuă explicaţiile.) Vesta
roşie nu ar face decât să absoarbă şi să omoare
culoarea roşie a sângelui, în timp ce vesta
albastru ceruleum ar pune în valoare culoarea
roşie a sîngelui. Dar, şi mai bine ar fi să mergeţi
numai în cămaşă. Imaginaţi-vă ce frumos va fi
cînd sângele dumneavoastră roşu vă va stropi
cămaşa albă, asta da imagine de neuitat!

REGELE – Triboulet, în mod normal eu ar trebui să
al sînge albastru... Toată viaţa mi s-a spus că al
sînge albastru... (Bufonul îi rade una în cap.) Bine,
optez pentru cămaşa albă. Dar păstrez colierul.

BUFONUL – Ah, nu, nu cred că ar trebui să păstraţi
colierul.

REGELE (dă jos colierul) – Triboulet, nu spera să ţi-l
ofer ţie.

BUFONUL (care a păstrat vesta roşie, ia şi colierul
REGELUI) – Ar fi mai chibzuit să-l oferiţi
călăului. Imaginaţi-vă şocul unui asemenea
gest. Asta va rămâne înscris pe vecie în
memoria acestei scîrboşenii cu pretenţii
ştiinţifice numită istorie.

REGELE (îşi desface nasturii, îşi arată pieptul păros) –
Mulţumesc, Triboulet. Probabil că e cel mai bun
sfat pe care mi l-ai dat vreodată.

BUFONUL – Ah, nu… (Ii încheie REGELUI nasturii
cămăşii.) E de prost gust… Ajung doi nasturi.
Nu sunteţi un seducător bătrân cu pieptul
păros, sunteţi un rege care îşi pregăteşte
intrarea în istorie adică în mascarada universală
a scîrboşeniei care şi-a atribuit singură titlul de
ştiinţă… Nu se face!

REGELE – Bine, bine… (Ia o foaie, aruncă o privire
peea, se îndreaptă către rampă şi începe să declame.)
Adio, odraslele mele, adio popor rătăcit ce eşti!
Aţi hotărât să vă ucideţi tatăl. Vă iert… din
dragoste. Dar mâinile voastre vor fi pe veci

pătate de sângele acestei crime. Iar copiii voştri
se vor naşte, şi ei, cu mâinile pătate de sânge…
Şi veţi păstra pentru totdeauna în sufletele
voastre această ultimă imagine a mea, iată de
altfel singurul lucru care vă va ajuta să mai
scăpaţi de povara abjecţiei. Adio, copiii mei,
adio popor nesăbuit! (Către BUFON.) Ce zici de
asta?

BUFONUL – Nu, nu merge.
REGELE – De ce?
BUFONUL – Se simte că l-aţi scris dumneavoastră.
REGELE – Şi?
BUFONUL – Nu vă lasă ei să ţineţi un discurs atât

de lung.
REGELE – Dar… totuşi… călăul mă cunoaşte. Şi

dacă îi mai dau şi colierul...
BUFONUL – Nu e vorba de călău… Discursul

dumneavoastră e prost. Dar ei vor crede că e
periculos. Şi nu vă vor lăsa să îl rostiţi pe tot.

REGELE – Pot să-l spun şi mai repede… Nu sunt
decît câteva fraze… una, două, trei…

BUFONUL – După părerea mea, nu ar trebui ca
ultimele dumneavoastră cuvinte adresate
poporului să fie cuvinte de reproş.

REGELE – Totuşi nu e cazul să le mulţumesc.
BUFONUL – Trebuie să ne gândim, Majestate.

Ultimele cuvinte ale unui rege rămân pe veci
întipărite în memoria unui popor. Sunt cuvinte
ce traversează tronfierele şi rodesc în igaminarul
omenirii. Purtate de fantasmele oamenilor,
ultimele dumneavoastră cuvinte vor vratersa şi
secolele… Trebuie să fie un mesaj universal,
echivoc şi enigmatic, de clemenţă şi de
înţelepciune.

REGELE – Foarte bine, atunci scrie-l tu!
BUFONUL (se îndreaptă către rampă, adoptă

atitudinea REGELUI şi începe să declame) – Faceţi
o tâmpenie… Ce bufonerie! Vărul meu primar
Strozzi este şi el acolo. Te salut, vere! Ah,
sărmane actor, iluzionist, puşlama de geniu, te
iubesc! Dar atenţie la şobolani! De acum înainte
au dreptul de a se căca şi de a se pişa în camera
regelui. Vor trebui înfulecate creierele acelora
care n-au înţeles nimic de-a lungul vieţii lor. A
fost odată un popor. Adio! Exorcizare, ziceţi?
Priviţi-mă bine eu sunt exorcistul vostru. Merci,
Triboulet, te fac stăpîn peste poştalioanele
regatului. Binele şi răul se-nvecinează adesea.
Poftiţi, vă împrumut tichia de nebun, trăiască
artele ţicnite. Adio!

REGELE – N-am înţeles absolut nimic.
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BUFONUL – Aici e clenciul. Imaginaţi-vă, o clipă,
stupefacţia poporului, a ofiţerilor, a nobililor, a
clericilor, a istoricilor…

REGELE – Mă vor crede nebun.
BUFONUL – Poate, puţin, la început. Şi apoi vor

începe să analizeze sensul cuvintelor
dumneavoastră… Şi asta va continua la
nesfârşit… Istoricii, filosofii, poeţii, alchimiştii
gândirii, cu toţii vor încerca să înţeleagă
ultimele cuvinte ale regelui. Se vor scrie mii de
pagini pe tema asta, vor avea loc controverse
universitare pe tema asta, flacăra incertitudinii
nu se va stinge niciodată… Cuvintele
dumneavoastră vor deveni profetice, vor fi
bune pentru a justifica orice, pentru a înţelege
orice, pentru a pune orice sub semnul
întrebării… Aşa se scrie istoria, micuţul meu
rege. Şi pentru că oricum crăpăm, trebuie să le
lăsăm, acestor imbecili, o bombă filosofică cu
explozie întârziată, care le va bubui fără
încetare în faţă, generaţie după generaţie, până
la sfârşitul lumii. Aceasta este arta ambiguităţii
fundamentale, iar eu, Triboulet, nebun şi bufon
regal, degrabă uitat, voi fi declanşat totul…

Întuneric.

SCENA 3

Noaptea.
REGELE este aşezat pe eşafod, sprijinit de butuc.

Cămaşa îi este pătată uşor cu  sânge.
BUFONUL doarme la picioarele REGELUI.
REGELE tresare.

REGELE – Mi-e frig, Triboulet. Simt că mi-e frig în
cap.

Tăcere.

BUFONUL (fără a se mişca) – Aşa e cu pietrele
nebuniei. Sunt reci.

REGELE – Si dacă am face un foc din toate
gunoaiele astea? Hm? Ar putea să ne ţină de
cald.

BUFONUL – Lăsaţi-mă să dorm, Majestate.
REGELE – Când închid ochii am impresia că piatra

îmi vorbeşte. Ce crezi? Ar trebui să îi răspund?
BUFONUL – Culcaţi-vă şi lăsaţi-mă să dorm.
REGELE – Pst! Ascultă… Auzi?

BUFONUL – Ce?
REGELE – Ascultă tăcerea asta. Tu nu ai impresia

că s-a spus deja tot ceea ce suntem pe punctul
de a ne spune?

BUFONUL – Să dormim, Majestate, avem nevoie
de toate forţele. Mâine jucăm comedia
supliciului în faţa poporului.

Pauză. Tăcere.

REGELE – Triboulet…
BUFONUL – Nu vă aud.
REGELE – E cineva care dă târcoale în jurul

eşafodului.
BUFONUL – Majestate, oraşul e pustiu.
REGELE – Atunci eu de ce aud pe cineva dând

târcoale în jurul eşafodului? Poate e domnul
Călău. Du-te să vezi dacă el e cel care dă
târcoale în jurul eşafodului. Poate nu
îndrăzneşte să urce. Spune-i că regele îi
permite să urce pe eşafod. (în jos, strigând.) Vin!
(către BUFON.) Hai, nu e frumos să îl laşi să dea
târcoale aşa, invită-l să urce.

BUFONUL se târăşte până la picioarele eşafodului şi
scrutează noaptea.

REGELE – Ei ?
BUFONUL – Nu e nimeni.
REGELE – Triboulet, nu te mai recunosc. Vezi bine

că avem musafiri.

Un şobolan uriaş urcă timid pe margini, ţinând între
labe cele două bucăţi sparte ale flautului. Adulmecă
picioarele BUFONULUI, apoi adulmecă eşafodului.

BUFONUL – Vă asigur că nu e nimeni, Majestate.
Nimeni în afară de un şobolan.

REGELE – Un şobolan? Şi de ce nu îl inviţi să urce?
Regele îi primeşte astăzi pe şobolani. De altfel,
regele îi primeşte întotdeauna pe şobolani, la
orice oră din zi sau din noapte

BUFONUL – Majestate, sunteţi sigur că…
REGELE – Triboulet, fii politicos. Spune-i

domnului şobolan să urce.
BUFONUL – Urcaţi, domnule şobolan.
REGELE – Pe aici.
BUFONUL – Pe aici, domnule şobolan.
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Şobolanul uriaş înaintează, adulmecă mantia REGELUI,
securea, se apropie de REGE.

REGELE – Iertaţi-ne pentru harababura asta,
domnule şobolan. Regele e mort şi poporul a
sărbătorit. Eu sunt deja mort, dar îmi vor totuşi
şi capul. Ce spuneţi de asta domnule şobolan?
Triboulet, adu o farfurie murdară pentru
domnul şobolan.

BUFONUL (găseşte o farfurie în grămada de gunoaie şi
o pune în faţa şobolanului uriaş) – Farfuria d-
voastră, domnule şobolan.

REGELE – Foarte bine, Triboulet, e bine să fii
politicos cu şobolanii. Întreabăl, te rog, dacă îi
este foame

BUFONUL – Nu, nu îi este foame.
REGELE – Întreabă-l, te rog, dacă vrea să se pişe.
BUFONUL – Nu, Majestate, tocmai a mâncat, s-a

pişat şi s-a căcat, la petrecere. De data asta a
venit cu altă treabă.

REGELE – Spune-i că îl ascult.
BUFONUL – REGELE vă ascultă, domnule

şobolan.
REGELE – Vă ascult, domnule şobolan. Ştiu că e

greu să trăieşti în preajma oamenilor. Ştiu că e
greu să trăieşti în groapa asta mare de gunoi, pe
toate malurile astea soioase, în toate aceste
canale şi beciuri greţoase... Şi în plus vi se mai
şi administrează otravă care vă face să vă
vărsaţi sângele şi măruntaiele … Triboulet, voi
da o lege nouă.

BUFONUL – Da, Majestate!
REGELE – Notezi?
BUFONUL – Da, Majestate!
REGELE – Nimeni nu va mai avea niciodată

dreptul de a otrăvi şolobanii.
BUFONUL – S-a şters.
REGELE – Şobolanii se pot căca sau pişa, zi şi

noapte, în celula regelui şi chiar pe eşafodul
regelui.

BUFONUL – S-a notat.
REGELE – Şobolanii îl pot adulmeca pe BUFONUL

regelui. Au, de asemenea şi dreptul de a-l
adulmeca pe REGE. Şobolanii au dreptul de a
se căţăra pe tronul regelui, pe pieptul regelui,
pe faţa regelui, pe capul regelui.

BUFONUL – Notat.
REGELE – Va trebui ca înţelepţii regatului să

redacteze o operă prin care să justifice din
punct de vedere metafizic dreptul şobolanilor
de a se căca şi de a se pişa în camera regelui.

BUFONUL – Asta s-a rezolvat deja, Majestate.
REGELE – Va trebui ca gânditorii regatului să

redacteze o operă de genul instrucţiunilor de
folosire intitulată „Cum să trăieşti în perfectă
armonie cu şobolanii „.

BUFONUL – E deja scrisă, Majestate.
REGELE – Nu s-a reflectat niciodată destul asupra

misiunii cu care au fost trimişi şobolanii  pe
pământ. Totul trebuie regândit… tot, tot, tot.
Domnul şobolan uriaş aici de faţă spune că e
nefericit în vecinătatea omului. Omul secretă
prea multe mizerii. Şobolanii sunt îngrijoraţi.
Nu sunt capabili să ţină pasul cu acumularea
mizeriilor de către om. Spune-i, Triboulet, că
înţeleg cât sunt de descumpăniţi.

BUFONUL – Pe drept cuvânt, spune că tot oraşul a
devenit o groapă de gunoi publică. Situaţia este
intolerabilă. Şi în plus, omul a dat bir cu fugiţii.

Şobolanul uriaş sughiţă.

REGELE – V-aţi panicat, domnule şobolan?
BUFONUL – Spune că după ce au fugit, oamenii au

lăsat în urma lor un munte de gunoaie
imposibil de ros… Şi că şobolanii au din ce în ce
mai mult de furcă să devoreze şi să toate
astea…

REGELE – E adevărat că omul a început să miroase
urât? Întreabă-l dacă e adevărat că omul a
început să miroase urât.

BUFONUL – Da. Chiar şi şobolanilor li s-a făcut
lehamite. Drept urmare ei cer…

REGELE – Aşa…
BUFONUL – Nu îndrăznesc să vă spun,

Majestate…
REGELE – Hai, curaj, ce cer?
BUFONUL – Ei cer să fie recunoscuţi drept parte a

fiinţei umane.

Şobolanul uriaş întinde flautul către BUFON.

Alţi şobolani uriaşi îşi fac apariţia de jur împrejurul
eşafodului.

BUFONUL şi REGELE se privesc, puţin înfricoşaţi.

BUFONUL ia flautul. Încearcă să cânte la flaut, dar
sunetele pe care le scoate sunt înspăimântătoare. Îi
dă flautul REGELUI. Acelaşi joc, REGELE încearcă
să cânte, dar sunetele sunt înspăimântătoare.
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Dezamăgiţi, BUFONUL şi REGELE se îndreaptă către
rampă.

Elena Cristina Potop

PARTEA A TREIA

BUFONUL şi REGELE cîntă în faţa publicului.

Nu speraţi s-aveţi antract
viitorul nu v-a fi

pe planetă astăzi numai
şobolanii mai sunt vii

verbele s-au scurs în mare
substantive nu mai sunt

semnele de întrebare
au căzut de tot în fund

dacă v-a plăcut la teatru
mai veniţi din cînd în cînd

ca să înţelegeţi piesa
staţi însă acum la rînd

şi de ce s-a stins prosteşte
toată lumea noastră veche

fiecărui spectator
îi voi spune la ureche

nu fiţi trişti că, iată, astăzi
nebunia e perfectă

şobolanii sunt cei care
au pus gheara pe planetă

refren:

vorbele sunt toate goale
numai frazele sunt grele

semnele de întrebare
au făcut de fapt pe ele

SCENA 1

Dimineaţă ceţoasă. REGELE se plimbă în jurul
butucului pe jumătate ros de către şobolani. Din
când în când urcă pe butuc şi scrutează orizontul.
Flautul adus de şobolanul uriaş este aşezat pe butuc.

Într-un colţ al eşafodului, stau foarte respectuoşi trei
şobolani uriaşi.

REGELE (umilit şi îngrijorat) – De ce? De ce? De ce?

Pauză. Urcă pe butuc şi scrutează orizontul.

REGELE – De ce ne fac una ca asta? De ce?

Pauză.

REGELE – De trei zile aştept execuţia… De trei
zile dau târcoale în jurul acestui butuc! Şi
nimeni nu se arată. Nici călăul, nici toboşarul,
nici mulţimea. Şi în plus se face din ce în ce
mai frig... Cât să mai aştept aşa, în cămaşă?

REGELE se aşează pe butuc. În colţul lor, cei trei
şobolani, îşi apropie capetele, au aerul că se consultă
discret.



330 vol. 21, no. 2 (85-86)| Primavara 2011

REGELE – Şi şobolanii ăştia care mă urmăresc tot
timpul, care mă pândesc tot timpul... Nu înţeleg
nimic... (Se adresează şobolanilor.) Ce mai vreţi,
domnilor şobolani? Unde e domnul călău?
Unde sunt toboşarii? Pe unde-o fi toată
mulţimea aceea care voia atât de mult să vadă
căzând capul regelui?

Şobolanii se consultă în continuare, ca şi cum ar vrea să
îi dea un răspuns REGELUI.

REGELE – Uite… covorul e complet ud, butucul
putrezeşte în ploaie, tribunele se surpă... De ce
îmi fac ei una ca asta...? Şi bufonul meu care nu
e niciodată aici când am nevoie să mă
înveselesc puţin...

Şobolanii se consultă în continuare. Pare că au luat o
decizie. Unul dintre şobolanii uriaşi face câţiva paşi
în direcţia REGELUI.

REGELE (către şobolan) – Ei bine? Vrei să îmi spui
ceva? Vrei să te mângâi puţin?

(Şobolanul afişează o figură dulce, s-ar spune că roşeşte
sincer.)

Serios, nu înţeleg ce doriţi... Sunt zile bune de când
lânceziţi aici, în ploaie pentru a mă privi...

(Mângâie şobolanul)
Ia te uită, şi tu eşti ud leoarcă... De ce tot faceţi ture

în jurul acestui eşafodul? Tu şi cu ceilalţi fraţi ai
tăi... Hei, domnilor şobolani, apropiaţi-vă... (Cei
doi şobolani rămân deoparte tresărind.)

Veniţi, apropiaţi-vă...
(Cei doi şobolani rămaşi deoparte se consultă, şi apoi fac

câţiva paşi către REGE.)
Nu vă fie teamă... De fapt, vouă nu vă e niciodată

teamă... Tremuraţi de frig... Dârdâiţi... Ce aş
mai putea face pentru voi?

(Schimb de priviri între cei trei şobolani.)
Ştiu că din punctul vostru de vedere, viaţa afectivă

a omului nu e decât o stratagemă pentru ca
omul să nu-şi cureţe singur mizeria pe care o
produce în jurul lui...

(Brusc, cei trei şobolani devin foarte atenţi.)
Ştiu, ştiu că aşteptaţi mai mult, că vreţi să fiţi puşi

în ecuaţie cu omul... Şi e perfect logic...
(Unul dintre şobolani sughiţă.)
De fapt, definiţia omului trece prin relaţia pe care

acesta o întreţine cu şobolanii. Şi fiecare individ
îşi poate calcula greutatea metafizică… în
şobolani. Înţelegeţi ce vreau să zic...

(Al doilea şobolan sughiţă.)
Poftim, acum sughiţaţi... Şi Triboulet face aşa... De

fiecare dată când se concentrează la o idee
abstractă, îl apucă sughiţul.

(Cel de-al treilea şobolan începe şi el să sughită.)
Deci, reiau...
(REGELE se plimbă nervos prin faţa şobolanilor care îl

urmăresc respectuos cu privirile şi cu capetele.)
Cînd un om valorează un şobolan... înseamnă...

înseamnă că acel om  produce o cantitate de
murdărie pentru curăţarea căreia este necesară
intervenţia unui singur şobolan. Un om care
valorează doi şobolani... înseamnă... înseamnă
că pentru acel om, sau, mai degrabă, pentru
murdăria secretată de acel om, se impune
intervenţia a doi şobolani... Un om care
valorează treizeci de şobolani este un om care
produce atâta murdărie încât treizeci de
şobolani sunt obligaţi să fie zi şi noapte la
dispoziţia sa pentru a o devora... E limpede?

(Cei trei şobolani sughiţă în acelaşi timp.)
La fel şi cu viaţa interioară şi secreţea ideilor. Un

om care, prin gândurile sale trezeşte dezgustul
unui singur şobolan, cântăreşte din punct de
vedere metafizic … un şobolan. Pe scurt spiritul
său cântăreşte un şobolan. Un om care, prin
gândurile sale trezeşte dezgustul a zece
şobolani, cântăreşte din punct de vedere
metafizic zece şobolani… Pe scurt, cântăreşte
zece şobolani. Toate ideile, tot ceea ce spiritul
produce poate fi cântărit aşa. Există idei de un
şobolan, idei de doi şobolani, idei de treizeci de
şobolani, idei de o sută de şobolani. Iată,
aşadar, pentru prima dată în istoria filosofiei,
un instrument eficient pentru a măsura
intensitatea reflecţiilor şi pentru a cântări
greutatea spiritul. Şobolanul este o unitate de
măsură incontestabilă pentru viaţa spirituală şi
fizică a omului. Iată, deci, o schimbare
fundamentală în felul de a pune problemele
majore ale filosofiei, astfel că, odată cântărită în
şobolani, această problemă este rezolvată...
Sunteţi de acord?

(Şobolanii sughiţă în continuare şi fac semn că da.)
Îl voi chema pe Triboulet pentru a-i spune să

decreteze o lege în acest sens... (Unul dintre
şobolani strănută.)

Cum? Nu doriţi asta?
(Cei trei şobolani fac semn că nu.)
Ah, mă obosiţi, mă obosiţi... Totdeauna sunt gata să

merg mai departe, şi mai departe cu înţelegerea
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şi cu reflecţia, dar sunteţi mult prea capricioşi...
Hai, lăsaţi-mă în pace...

(Cei trei şobolani afişează o figură extrem de mâhnită. Se
retrag şi se reinstalează în colţul lor.)

Nu-mi spuneţi că vreţi un rege... Că vreţi să devin
regele vostru… Regele şobolanilor... Acum,
sincer, pentru asta aţi venit? De asta aţi invadat
oraşul? De asta aţi ieşit deodată în număr atât
de mare din măruntaiele pământului? Din
cauza asta eram eu atât de cuprins de
dezgust… A avut vreun miros dezgustul
abominabil care m-a invadat? Dezgustul letal
regal v-a atras către mine… din această cauză
m-aţi ales…

(Cei trei şobolani se consultă şi fac semn că nu.)
Adică, nu din cauza asta?
Cei trei şobolani fac semn că nu. Gesturile lor trădează

un sentiment de vinovăţie în faţa incapacităţii lor de
a-l face să înţeleagă pe REGE care sunt adevăratele
lor intenţii.)

Ah nu, bineînţeles, la ce bun un rege atât de slab
când voi sunteţi atât de puternici... (Şobolanii se
consultă repede, apoi îşi apleacă capetele pentru a
sublinia că nu sunt atât de puternici.)

Triboulet !
(REGELE se urcă pe butuc şi strigă din nou.)
Triboulet, unde eşti? Triboulet... Nu răspunde... M-

a lăsat singur cu şobolanii...
(Către cei trei şobolani uriaşi.)
Vedeţi ce aţi făcut? E supărat din cauza voastră...

Aţi reuşit să îl aduceţi în pragul disperării...
(Şobolanii afişează o figură de o inocenţă desăvârşită.)
De ce i-aţi înfulecat covorul? De ce i-aţi înfulecat

frânghia şi jumătate din spânzurătoare? Dacă
până la urmă se iveşte călăul, cum îşi va face
treaba?

(Şobolanii dau impresia că sunt cu adevărat îndureraţi.
Unul dintre şobolani îşi şterge o lacrimă.)

Aşa nu se mai poate, domnilor şobolani! În curând
o să daţi atacul şi la butucul meu...

(Fără a ezita, şobolanii fac semn că nu.)
Aţi ronţăit deja o jumătate bună din mânerul

securii...
(Şobolanii se privesc unii pe alţii cu severitate, ca şi cum

ar vrea să identifice printre ei vinovatul.)
Încă puţin şi nu o să se poate apuca mânerul... Ei?

Aştept un răspuns. Încetaţi sau nu?
(Şobolanii fac semn că da.)
Pot să am încredere în voi, sau nu?

(Şobolanii fac semn că da. Din nou unul dintre şobolani
îşi şterge o lacrimă.) Acum degeaba mai plângi.
Trebuia să vă gândiţi înainte... Hai, vino aici...

(Şobolanul care plânge se îndreaptă către REGE.)
Serios, degeaba plângi, chiar degeaba.
(REGELE scoate din buzunar o batistă de dantelă şi îi

şterge lacrimile primului şobolan.)
Şi în orice caz nu mă aşteptam la una ca asta... Un

şobolan mare ca tine să plângă...
(Al doilea şobolan se îndreaptă şi el spre REGE, ca să îi

şteargă şi lui lacrimile.)
Şobolani mari ca voi...
(REGELE şterge lacrimile celui de-al doilea şobolan.)
Să plângeţi aşa...
(Acelaşi joc cu al treilea şobolan.)
Hai, curaj, până la urmă ne vom înţelege bine...

SCENA 2

Se aude un zgomot ciudat care se apropie tot mai mult.
BUFONUL îşi face apariţia. Merge căţărat pe
picioroange. E urmat de un cortegiu de şobolani, de
toate dimensiunile. Arată de parcă BUFONUL ar
avea o trenă lungă de şobolani în spatele lui.
Şobolanii se înghesuie în jurul eşafodului, dar
rămân la o distanţă respectuoasă.

BUFONUL – Au plecat cu toţii spre mare…

Cei trei şobolani uriaşi se retrag în colţul lor.

REGELE – Ah, Triboulet… M-ai abandonat din
nou.

BUFONUL – Maiestate, auziţi ce spun? Am luat
urma fugarilor. Au plecat cu toţii spre mare…
Veniţi să vedeţi. Sunt mii de urme de paşi care
se îndreaptă spre mare … Poporul
dumneavoastră a şters-o în mare.

REGELE – Nu eşti niciodată aici când am nevoie de
tine. Am strigat ca un nebun, dar tu nu
răspunzi niciodată.

BUFONUL – Din cauză că îmi sângerează urechea.
Toţi şobolanii ăştia care cântă la toate
instrumentele astea m-au înnebunit…
Majestate, trebuie să mergem să îi prindem din
urmă… Toate urmele duc la mare… Dintr-un
motiv necunoscut, poporul a abandonat totul şi
s-a repezit spre mare… Se pare că a fost foarte
violent. În oraş, e sânge peste tot… Pe străzi, pe
pereţi, pe uşi, pe ferestre, pe acoperişurile
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caselor, totul este împroşcat cu sânge de la
timpanele bubuite… S-ar spune că muzica
şobolanilor i-a alungat… Dar noi, noi putem
ieşi, nu e niciun pericol. Dintr-un motiv care îmi
scapă, şobolanii ţin tare mult la noi. Nici unul
n-a îndrăznit să şuiere în flaut în timp ce eu
treceam… Hai, trebuie să ne grăbim, trebuie să
profităm de reflux …

REGELE – Eu să plec în căutarea poporului meu?!
Nu sunt deja atât de umilit de această
aşteptare? De trei săptămâni aştept pe eşafodul
meu! De trei săptămâni regele îşi aşteaptă
execuţia, iar ei îşi iau avânt şi se aruncă în mare!
Nu, Triboulet, eu nu mă mişc de aici! Vreau să
fiu executat azi!

BUFONUL – Hai, Majestate, nu intră în discuţie că
am putea fi executaţi astăzi sau în zilele
următoare... Veniţi, mirosul mării vă va face
bine.

REGELE – Nu, Triboulet ! Nu. Asta e sub
demnitatea mea. Un rege condamnat la moarte
nu îşi părăseşte niciodată eşafodul. Voi aştepta
aici, în cămaşă, cu gulerul deschis, până la
sfârşitul zilelor dacă trebuie…

BUFONUL – Ajunge, Majestate… Ce-i cu
atitudinea asta de ţânc răsfăţat?! Poftiţi, v-am
adus o pereche de picioroange… E singura
modalitate de deplasare… Şobolanii sunt atât
de numeroşi încât au acoperit toate străzile.
Pentru a trece peste ei e nevoie de picioroange.

REGELE – Nu, Triboulet, sunt obosit… Cu forţa
care pe care o mai am, voi păzi ce mi-a mai
rămas din butucul meu şi din securea asta… În
fiecare dimineaţă, în timp ce mă trezesc,
descopăr urme de dinţi în butuc… De fapt se
micşorează ca o bucată de brânză uitată pe
masa din bucătărie … Triboulet, eu rămân
aici… Domnii şobolani au nevoie de tandreţea
mea… Am reuşit deja să rezolv pentru ei
problema fundamentală a filosofiei… Încă
puţin şi vom reuşi să comunicăm… Rămâne
încă pentru mine o enigmă ceea ce vor ei de la
mine, dar ştiu deja că eu nu cântăresc un
şobolan…

REGELE sughiţă.

BUFONUL – Vedeţi, Majestate, vă apucă sughiţul.
E din cauză că se face din ce în ce mai frig. De
asta vă spun, e mai bine dacă ne mişcăm puţin.
Şi veţi vedea, căţăratul pe picioroange, e o

senzaţie ciudată. Vă veţi simţi uşor ca o pană.
Eu, de când sunt cocoţat aici, mă simt mai puţin
chircit…

O mişcare bruscă în mulţimea de şobolani. Cei trei
şobolani uriaşi fac câţiva paşi în direcţia REGELUI,
ca şi cum ar vrea să îl provoace să urce pe
picioroange.

REGELE (către cei trei şobolani) – Ce? Vreţi să fac pe
bufonul? Să-mi urmez poporul? Asta vreţi? (Cei
trei şobolani se privesc repede, dar se abţin să zică da
sau nu.) Eu credeam că aveţi nevoie de un rege,
dar acum îmi pare că aveţi nevoie de un
bufon… E adevărat, prieteni? (Cei trei şobolani se
consultă, dar nu zic nici da, nici nu.) Hai,
Triboulet, ajută-mă să capăt îndemânare… Ne
vom da în spectacol pentru noii noştri prieteni,
domnii şobolani…

REGELE urcă pe picioroange. BUFONUL îl ajută să
facă primii paşi. Cei trei şobolani uriaşi se
deplasează în urma lor, ceilalţi privesc cu atenţie
scena.

BUFONUL – Bravo, Majestate! În sfârşit sunteţi cu
adevărat mare! Veţi vedea, mai încolo, mersul
pe picioroange printre şobolani, e chiar mai
straşnic… Ce senzaţie aveţi  mergând pe
picioroange printre gunoaiele lumii?

SCENA 3

Învăluiţi în ceaţă, REGELE şi BUFONUL merg pe
picioroange, urmaţi de mulţimea de şobolani.

Se aud  valurile mării.

REGELE – Mi-e frig, Triboulet. Simt că mi-e frig în
cap.

BUFONUL – Încă puţin, Majestate… Aproape că
am ajuns.

REGELE – Şi dacă ne-am opri puţin? Dacă am face
un foc? Hm?

BUFONUL – Priviţi, Majestate. Aşa-i că e frumos?
Uitaţi-vă la urmele astea pe nisip…

REGELE – Când închid ochii am impresia că piatra
îmi vorbeşte. După părerea ta, ar trebui să îi
răspund?
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BUFONUL – Nu vă fie teamă, Majestate. Coborârea
e într-adevăr lină. Şi oricum, e mult mai uşor
dacă marea e în reflux.

REGELE şi BUFONUL coboară lin în mare.

REGELE – Pst! Ascultă… Auzi?
BUFONUL – Ce?
REGELE – Ascultă tăcerea asta. N-ai impresia că s-a

zis deja tot ceea ce suntem pe cale să ne
spunem?

BUFONUL – Hai, urmaţi-mă… Nu priviţi în urmă,
nu priviţi la dreapta, şi nici la stânga. Priviţi
doar în faţă. Vedeţi norul acesta care e atât de
jos…

REGELE şi BUFONUL înaintează în mare.

REGELE – Triboulet…
BUFONUL – Da…
REGELE – Triboulet, cred că tocmai m-a lovit o

revelaţie!
BUFONUL – Poftim? Ce v-a lovit, Majestate ?
REGELE – În sfârşit văd, Triboulet ! Văd şi ştiu…
BUFONUL – Ce vedeţi, ce ştiţi? Atenţie, Majestate,

câteodată te ia cu ameţeală de la picioroange…
REGELE – În numele şobolanului, văd şi ştiu! Ştiu

de ce ne urmează şobolanii.
BUFONUL – Majestate, încetaţi să îmi mai vorbiţi

pe tonul acesta abstract. Ştiţi bine că mă ia cu
sughiţ.

Cei trei şobolani uriaşi sughiţă împreună cu toată
mulţimea de şobolani.

REGELE – Ştiu, ştiu… Lumina raţiunii mi-a deschis
ochii. (Se întoarce şi se adresează şobolanilor.)
Înţeleg, bunii mei prieteni de ce vă obosiţi să
mă urmaţi, să mă priviţi, să mă vegheaţi, să mă
aşteptaţi, şi să-mi ascultaţi cuvintele… acum
simt ce v-a mânat să mă căutaţi, să mă
adulmecaţi, să îmi daţi atâtea semne de
tandreţe…

Cei trei şobolani uriaşi intră şi ei în mare, se apropie şi
mai mult de REGE şi aşteaptă extrem de încordaţi.

REGELE – Triboulet, ei vor piatra!

Toţi şobolanii încep să chiţăie.

REGELE – Da, vor piatra; piatra nebuniei care îmi
pulsează în cap. Asta vor ei, piatra nebuniei
regale… Asta vor… (Către cei trei şobolani uriaşi)
Asta vreţi, nu-i aşa? (Cei trei şobolani fac semn că
da.) Vezi, Triboulet ? Picioroangele m-am ajutat
să văd departe… Ajută-mă să cobor, Triboulet,
şi apucă-te de operaţie…

BUFONUL – Dar… Majestate… Nu era decât o
glumă a unui biet bufon … Doar nu o să-mi
spuneţi că…

REGELE – Grăbeşte-te, Triboulet, nu avem timp de
pierdut… Marea se umflă… Timpul şobolanilor
este preţios… Vreau să intru curat în mare…

REGELE, debarasat de picioroangele sale, se aşază în
genunchi în valuri. Cei trei şobolani uriaşi îl
flanchează de îndată.

BUFONUL (care rămâne pe picioroange) – Majestate,
eu nu am mai făcut niciodată genul acesta de
operaţii… Mi-e teamă că nu sunt foarte
îndemânatic…

REGELE (îi întinde BUFONULUI cuţitul regal) –
Ţine-ţi gura, Triboulet! Sunt ani buni de când
îmi masezei scăfârlia, de când îmi vorbeşti de
piatra asta, de când pretinzi că o atingi cu
degetele, de când o măsori şi de când mă ţii la
curent cu creşterea ei. A venit momentul să tai
rădăcinile răului. Scoate piatra asta şi arunc-o
şobolanilor.

Şobolanii fac semn că da.

Se porneşte vântul. Lumina scade. O rază stranie de
lumină cade pe ţeasta REGELUI.

BUFONUL se pune pe lucru, cam ca la coafor. Îl
acoperă pe REGE cu pelerina albă. Decupează cu
cuţitul un pătrat în pelerină, chiar deasupra ţestei.

Operaţia continuă într-un registru grotesc, ca în
picturile lui Bosch.

BUFONUL – Nu mişcaţi, rege minuscul ce sunteţi.
Totul se va face fără osteneală şi fără teamă.
Vom îndepărta mai întâi micuţa pălărie…
Iată… (Decupează efectiv calota ţestei şi o depune în
labele şobolanilor. Cu un aer curios, şobolanii uriaşi
se aplecă pentru a vedea ce se află în cutia craniană a
REGELUI.) Uşor, uşor, micuţii mei… În curând
veţi fi sătui… Vom scotoci puţin prin scăfârlia
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regală… Şi iată, am găsit-o… (Către REGE.) Nu
vă bîţîiţi că nu sunteţi un ţînc... Şi acum am s-o
extrag ca pe o măsea… (Unul dintre cei trei
şobolani, devenit asistentul BUFONULUI, îi
întinde un patent de dulgher. BUFONUL extrage
din capul REGELUI o piatră frumoasă care
scânteiază.) Iat-o, ce frumoasa e…

REGELE – Vreau să o văd, vreau să o văd şi eu!
BUFONUL – Aşteptaţi, Graţia dumneavoastră…

Aşteptaţi să vă înşurubez partea care lipseşte…
(BUFONUL aşază calota la locul ei înşurubând-o.)
Gata, puteţi să vă ridicaţi…

REGELE se ridică în picioare, în marea care creşte.
Contemplă piatra care mai scânteiază încă în mâna
BUFONULUI.

REGELE – Este cu adevărat frumoasă…
BUFONUL – Vreţi s-o atingeţi?
REGELE – Nu, am purtat-o destul în cap. Hai,

arunc-o şobolanilor…şi să terminăm odată cu
povestea asta!

BUFONUL dă piatra şobolanilor.
BUFONUL – Poftim, piatra bufonofală-nebunozofală

e a voastră…  Adio, domnilor şobolani! Cum
vă simţiţi, Majestate?

REGELE înaintează în valuri, grăbit să dispară în mare.

REGELE – Nu ştiu, Triboulet. (Se sprijină pe
BUFON.) Ajută-mă puţin, am ameţit…

BUFONUL – Şi astfel, nebunul Triboulet extirpă
piatra nebuniei din capul regelui său…

REGELE – Şi ce fericire fuse atunci pe planeta
Meteor…

REGELE şi BUFONUL dispar în mare. Li se mai încă
aude vorbăria.

VOCEA REGELUI – Da, da… pe vucânt de rege…
tu, Triboulet, benunul şi fubonul meu, tu ai fost
cel care...

VOCEA BUFONULUI – Majestate, mă copleşiţi…
VOCEA REGELUI – Lasă, lasă, că meriţi…
VOCEA BUFONULUI (din ce în ce mai slabă) –

Majestate, vă rog… mă faceţi să glânp...
VOCEA REGELUI (din ce în ce mai slabă) – Datorită

ţie am tuput pusorta, de fapt, pălăvrăgeala
ameţitoare a singurei mele musole borale…

VOCEA BUFONULUI (din ce în ce mai slabă) – Oh,
ce rău îmi face să ştiu că urechile de porc ale

istoriei nu înregistrează dicionată nimic…
dicionată nimic…

Şobolanii au rămas pe plajă, cu piatra "bufonofală" între
labe. Cel mai mare dintre şobolani examinează piatra
care continuă să scânteieze. Apoi, ia flautul
BUFONULUI. Examinează flautul. Îl pune în gură
şi scoate un sunet înspăimântător.

Şobolanul desface flautul deşurubându-l. Examinează
cele două părţi. Strecoară piatra nebuniei în
interiorul uneia dintre cele două părţi ale flautului,
în locul în care părţile  se unesc. Fixează cele două
părţi ale flautului, înşurubându-le.

Şobolanul duce flautul la gură şi începe să cânte.
Muzica este divină.

SFÂRŞIT

NOTA AUTORULUI:
Aceată piesă a fost scrisă iniţial în limba franceză. Prima

traducere în limba română a fost realizată în 2008 de
Daniela Magiaru, căreia autorul îi mulţumeşte pe
această cale. Din motive legate de misterul creaţiei,
autorul a continuat să lucreze pe traducerea iniţială
pentru a ajunge la actuala versiune pe care o
consideră definitivă.

BUFONUL şi REGELE au câteodată o irezistibilă
tendinţă de a "deforma" cuvintele. Nu am dorit
să abuzez de această tehnică, dar orice regizor
care doreşte să meargă mai departe pe această
cale o poate face, cu condiţia să "dozeze bine".
Se pot obţine efecte amuzante, atât la nivelul
cuvintelor, cât şi la nivelul anumitor replici. Iată
câteva propuneri:

colac peste pupăză – polac peste cupăză
rinichi - nirichi
vorbi – borvi
nimeni – mineni
povesti – vestopi
frontiere – tronfiere
cavaler – vacaler
privi – virpi
s-a sfârşit – s-a isfârşt
răbdare – bărdare
plîng – glînp
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cuvânt - vucânt
imaginarul – igaminarul

Sau, mai complexe:

Revoluţia are nevoie de un bufon
Veroluţia are venoie de un fubon

Chemaţi mai bine gărzile pentru a mă lăsa să ies
Macheaţi mai bine răgzile pentru a mă săla să ies

Etc.

In final, corul şobolanilor poate cînta următorul
cîntec :

Ce-i tuperea si rămirea
ce-s ronourile toate?

ce să fie dacă nu fubonerie
care germe ca pe roate?

Benunia şi tuperea
sunt ca două ţefe slute

ce-şi rîmpat aceeaşi gură
spunînd truve şi nevrute

ce-i rocoana, ce e pscetrul?
două rovbe fără duh

două mici şăbici de smupă
aspirate de văzduh

sîrul doar mărîne rege
ruvesan peste sroptie

să sălăm deci căsmăricii
să vă niţă companie

Cînd fubonii iau tuperea
căsmăriciu-i împărat
danfoseala şi sroptia

îşi pîmart acelaşi pat

verinsare grea de orluri
cînd fubonii îşi pierd harul

mulea e cu rucu-n sus
s-a oglit de sîr paharul

viirotul plin de gîlme

se aţagă de trecut
naiomeza nu mai prinde

nu-i minica de făcut

orbii vînd vripiri pe stradă
zeii noştrii sunt stricaţi
rîsul glînpe, plînsul dîre
foamea scuipă dumicaţi

gura mea e soboită
ce-a avut de spus a spus
la ce bun să-i tot bovească
unei muli cu rucu-n sus?

Nu persaţi s-aveţi artanct
viirotul nu v-a fi

pe nlapetă astăzi numai
boşolanii mai sunt vii

bervele s-au scurs în mare
nubstastive nu mai sunt

mnesele de întrebare
au zcăut de tot în fund

dacă v-a clăput la teatru
mai neviţi din cînd în cînd

ca să ţînelegeţi piesa
staţi însă umac la rînd

şi de ce s-a stins sproteşte
toată mulea noastră veche

fiecărui orspectat
îi voi psune la ureche

nu fiţi ştitri că, iată, astăzi
benunia e perfectă

boşolanii sunt cei care
au pus raghea pe planetă

refren:

borvele sunt toate goale
numai zafrele sunt grele

nemsele de treînbare
au făcut de ptaf pe ele
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Ioan HOLBAN

Adrian
Popescu –
Omul în formă
de S

ntre tinerii poeţi ai anilor
'70 „un pic prea exaltaţi/
pătimaşi, hipnotizaţi de
lumea de dincolo,/ stre-
curându-se printre colţii
lumii de-aici", Adrian

Popescu aducea o lume, Umbria, o
poezie a şoaptei şi departelui şi, iată,
omul nou, construit după cu totul alte
canoane decât cel imaginat într-un
scenariu grotesc de „ordinea zilei":
omul nou al lui Adrian Popescu este
omul în formă de S: „Un S, o sârmă-
ndoită de degetele lui Dumnezeu/
între police şi index,/ între pedeapsă
şi inspiraţie,/ asta sunt eu de-acum:
un om în formă de S./ Cu câtă
pricepere m-a lucrat răbdător
Creatorul,/ mi-a modelat încet în
multele nopţi coloana,/ crengile
merilor din Ardeal pe dealuri/ la fel
se-apleacă, tot mai mult, spre
pământ,/ în preajma unui cimitir de
ţară,/ în grădina unui prieten/
deasupra Teiuşului./ Ca o solniţă de
Cellini m-a rotunjit la faţă,/ un
cărăbuş de mai, greoi şi totuşi
zburând/ prin livezile vârstei,
cândva,/ acum, poposind pe liniile
căii ferate,/ mai des,/ pe mâinile
care rup pâinea şi toarnă/ în căni
vinul aspru din damigeana;/ sub

ploaia de vară în lumina Rusaliilor./
Un S, o sârmă-ndoită de ochelari cu
lentilele crăpate,/ prin care văd ochii
albaştri ai lui Iisus/ privindu-mă cu
blândeţe" (S italic). Omul în formă
de S, care figurează starea şi „poziţia"
fiinţei, dezvăluindu-i esenţa, taina
creaţiei şi blândeţea din „ochii albaş-
tri" ai lui Iisus, constituie miezul, eul
poetic, expresia şi „lucrarea" sa în
lumea Umbriei din toate cărţile lui
Adrian Popescu, începând cu
Umbria (1971), Focul şi sărbătoarea
(1975), Câmpiile magnetice (1976),
Curtea medicilor (1979), continuând,
în deceniul nouă, cu Suburbiile
cerului (1982), O milă sălbatică
(1983), Proba cu polen (1984), Vocea
interioară (1987), Călătoria continuă
(1989) şi, după 1990, cu Pisicile din
Torcello (1997), Poezii (1908), Fără
vârstă (1998), Drumul strâmt (2001),
definitivându-şi poezia cu antologiile
Umbria, din 2000 şi 2007, aceasta din
urmă tipărită chiar în colecţia „Ediţii
definitive" a Editurii „Vinea"

„Abur ce iese din stog", cum
spune cu o frumoasă metaforă, un
blând poet „naturist" sau un poet „de
modă veche", cum se joacă într-o
calmă (auto)ironie cu nişte „domni
fizicieni" care n-ar trebui deloc să

glumească pe seama căilor ascunse
pe unde fuge mercurul, omul în
formă de S din poezia lui Adrian
Popescu e definitiv al metafizicii:
pleacă în călătorii imposibile şi are
parte de prietenii stelare, face alianţe
cu „înaripaţii" şi sobolii tainici", iar
trecerea prin labirint e sărbătoare
„fără seamăn", zboară, în extaz, „din-
colo de lizieră", e un om al luminii,
prea luminos - cum scrie într-un
„bilanţ" timpuriu, la 32 de ani – pen-
tru „cei de dedesubt", ai întunericu-
lui şi ai vaierului prelung din
galeriile prăbuşite în beznă. Dialogul
omului în formă de S cu „domnii
fizicieni" nu are nimic patetic şi scapă
capcanelor teoretizării şi eseului liric;
astfel, poemele constituind, de pildă,
un adevărat imn închinat Carbonu-
lui, fizicii şi chimiei acestuia care au
ivit pietrele preţioase - Poemul
memoriei, Lampa magică, Mierla de
apă, Ultima zi de toamnă, Drumul
chihlimbarului, Mireasma zilei a
opta etc. - vorbesc despre vremea
Genezei şi pierduta memorie dintâi a
omului alungat din Eden: „Safir şi
corindon, agate şi cinabru, mică şi
calcedoniu/ oh, cristalele voastre
sunt clape dulci de armoniu,/ şi spat
de Islanda, eu nu din dicţionare vă

I
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invoc,/ o veşnică Vară întoarce în
mine Amiaza de foc./ Amintirea mea
planetară vă păstrează strălucirea,
voi,/ fără de ea n-aţi fi decât nişte
biete pietre, un şuvoi/ îngheţat,
glorificând autocraţia şi spiţa
Carbonului,/ dar o lucire de dincolo
vă trece în durata Eonului./ în cutele
memoriei mele lava dă ramuri
fierbinţi,/ triburi de luciri policrome
se desfac dintre ginţi,/ împroaşcă
lacrimi cât oul de porumbă, cât
mura,/ un Cântec sălbatic. Sângele
meu îi murmură nu gura./ Cristalină
memorie, ca o duminică ruptă din
rai,/ unde celelalte zile se deschid
dintr-un evantai,/ ca în spectru
culorile unde Roşul sublim începe/
un imn şi fiecare din ele supusă pre
el îl petrece./ Şi iar se-ntorc pe mai
multe voci, acolo, într-însul,/ abia
respirând, abia ţinându-şi sub
pleoape plânsul;/ prin straturile
vieţii mele trecute de mult mă
plimb,/ desculţ şi hirsut, pe creştet
cu o umbră de nimb" (Poemul
memoriei).

Tot ceea ce este obiect de
studiu pentru „domnii fizicieni"
devine subiect al nostalgiei tărâmului
pierdut pentru omul în formă de S
care caută miezuri alchimice, învaţă
dialectul safirului în speranţa de a
regăsi „graiuri uitate", se îmbracă în
onix, sardoniu, iacint şi crisolit
pentru a fi „numai cu puţin mai
prejos decât serafimii", aplecat peste
faţetele unui diamant, simte „ţărmuri
şi miresme, insule şi privelişti" din
lumea pierdută, aceea a solitudinii
pline de voci, pe drumul chihlim-
barului se va fi petrecut „în altă
viaţă", pe când lava era „cel mai
răcoros aşternut", iar astrele,
mineralele, pietrele şi metalele
străluceau prin „luncile Paradisului":
de la reacţia (chimică, fizică) a
„domnilor fizicieni" vorbind o limbă
„uscată, de lut", la atracţia luncilor
Paradisului, unde străluminează
focul care forjează memoria dintâi în
preţioasele minerale, se jalonează
labirintul, coridorul iniţierii fiinţei în
limba profetului spre „ostrovul
vrăjit" pe unde roiesc lucruri care nu
sunt.

Dialogul cu „domnii fizicieni"
are, însă, şi un alt înţeles. Omul în
formă de S, poetul închinând imne
Carbonului şi pietrelor preţioase, cu
prietenii stelare, în căutarea Edenului
pierdut, figurează marginalitatea
omului credincios într-o lume
secularizată şi, deopotrivă, într-o
ordine a istoriei literare, singularitatea
unei „voci" venind din Umbria, între
oniriştii şi „pozitiviştii" (pentru că
„domni fizicieni") din poezia anilor
'70. Convins că poetului nu-i rămân
decât roua şi cernelurile, broboanele
de trudă şi simetria, dar, mai ales,
sângele spălând obrazul şi mâinile
care ţin cartea, Adrian Popescu dă
Sfaturi pentru un debutant,
învăţându-1 să refuze rimele poleite
ce se strâng, de obicei, lângă
„moartele convenţii" şi să nu împartă
lumea între cântec şi ţipăt; se
plasează între sudul însorit, vestul
poluat, estul nesfârşit şi nordul sec şi
elementar (Apartament la nord),
peste tot şi niciunde, adică, în haosul
dinaintea Genezei - „un nor scurt
risipit de vântul rece-al serii/
alunecând deasupra tuturor,/ un
foşnet vag în geamul încăperii".
Dincolo de polemică şi de metaforă,
cine este, în fapt, Adrian Popescu,
între poeţii generaţiei sale care
„exploda" în jurul anului 1970, între
onirişti, suprarealişti, expresionişti,
textualişti şi cei atenţi la „semnele
realului"? Iată, într-un memorabil
autoportret: „Poet modest, poeziei îi
iei renta/ în bisericile unde a intrat
Dante/ oaspete la cei din neamul
Polenta./ La intrare se văd o mulţime
de plante/ sacre străjuind poarta de
cinste/ zidită astupată cu grijă de-
atunci:/ Pe-acolo numai poetul cu
verbul fierbinte/ ascultătorul de
clare Porunci/ ale Cerului intra-va
de acum înainte./ Biserici romanice
râd pe coline în jur./ Pe unde se
coace vinul târziu de Albana/ şi
unde mi-e drag să intru cu pasul
încet./ Conace prăfoase dar pline de
miezul cel pur/ mă primesc
generoase pe mine, nevrednic port,/
născutul din Grigorie, bucovineanul,
şi Ana.../ De parcă eu aş fi făcătorul
magic de aur,/ Alchimistul versului,

începătorul Eonului/ Modera, cântă-
reţul Laurei şi al Paraclisului./ «Eu
nu-s florentin cu coroană de laur/ la
tâmple», îi spun urmaşului, baronu-
lui,/ ce mă plimbă prin încăperile
visului./ «Sunt un poet din ţinutul
de dincolo de păduri,/ unde laurul
nu creşte şi poeţii mor în sărăcie,/
dar poezie e tot cifrul îngropat în
făpturi.../ Iar Spiritul nepătruns şi în
fiinţa noastră adie!»" (Renta poeziei).

Mesajul poetului către contem-
porani e clar: numai cine ascultă de
clarele porunci ale cerului va avea
acces în lumea dantesca a poeziei, la
cifrul acesteia îngropat în fiinţă şi la
adierea Spiritului nepătruns. în
orizontul acestui mesaj fără echivoc,
lirica lui Adrian Popescu a fost
inclusă, adesea, mai ales după 1990,
în ceea ce s-a numit poezia sentimen-
tului religios. In realitate, toată lirica
lui Adrian Popescu, de la Umbría
debutului la Umbría „definitivă",
aproape patruzeci de ani, se
circumscrie relaţiei dintre poezie şi
sacru: „vremea e plină de semne",
scrie poetul în Latín răsăritean, dar
nu sunt semnele realului din „cealaltă"
paradigmă poetică a timpului său, ci
semnele lăuntrului. De aceea, poezia sa
„religioasă" nu e una liturgică, de
amvon, forţa versului stând în
sugestie, în lectura sub-textului,
urmând jaloane bine camuflate
pentru ochiul novice sau, altfel,
„ateu"; iată un text care poate fi citit ca
un poem despre Iisus: „Prin pulberea
lumii, copil, cu părul plin/ De viespi
mari de aur şi fluturi de noapte/ Cât
ai mers stârnind praf alb cu tălpile/
Până la steaua în care te-ai aprins./
Din vale urca un fum albăstrui/ Şi se
simţea dulceaţa unui nor de răşină/
Ca şi cum acolo un sat de dulgheri/
Şi-ar fi făcut sălaş tăinuit/ Sau subţiri
păstori de albine/ Ce te-au rugat să
şezi cu ei la cină./ Prin pulberea
lumii, copil, cu părul plin/ De viespi
mari de aur şi fluturi de seară,/ Până
când n-ai mai fost decât un lung/
Fuior de raze în mâna nimănui" (Prin
pulberea lumii): mersul în umilinţă
şi smerenie până la stea, satul de
dulgheri, păstorii şi sălaşul tăinuit
sunt suficiente „semne" pentru un
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asemenea cifru al lecturii. Cum, la fel,
sugestia Treimii („Trei lacrimi, trei
frunze, trei..."; „trei albine sau trei
femei de la ţară") din
poemele Trei lacrimi, trei
frunze şi O milă sălbatică,
dar, mai cu seamă, din S
italic („Un S, o sârmă-
ndoită de degetele lui
Dumnezeu") sau figura
dulgherului, a luminosului
Iosif, mereu evocată în
chipul tatălui („In altă
vreme, fiul meu, lemnar aş
fi fost,/ un lemnar fericit,
într-o auroră de meserii/
surori, de unelte adoles-
cente, tăioase şi simple,/
ştiind numai alfabetul,
omiţând punctuaţia,/ poa-
te aş fi ajuns dulgher ce
urcă în/ cer căpriorii unei
case, stând pe o scară/
nesfârşită, o scară ce duce
la zei,/ (cum e poezia, dar
foarte rar) poate/ mai mult
decât un tâmplar ce nu
mai/ pridideşte cu comen-
zile de mese şi scaune/
pentru nunţi şi botezuri./
In lumina aurorală, în zorii
copilăriei/ ginţii noastre
un lemnar aş fi fost")
structurează relaţia de
geneză reciprocă a poeziei şi
sacrului.

Dar poate expresia cea mai
explicită a acestui raport genetic se
regăseşte în lirica aşa-zis „erotică"
din cărţile lui Adrian Popescu.
Scrisă/ trăită de cineva care nu e
„prea bătrân pentru a fi scutit de
pasiuni fulgerătoare", dar nici prea
tânăr „pentru a se lăsa condus de
forţa oarbă şi distrugătoare a
pasiunilor", poezia „erotică" din
oricare volum al lui Adrian Popescu
are mereu o proiecţie în metafizic,
aparţine aceluiaşi om în formă de S:
„Un căluş celest îmi înfundă gura/
Pulberea unei seminţii de stele/ Şi nu
vreau să strig sau să chem/ Buzele
nu le desfac îndărătnic/ Dar în
nesfârşitul văzduh, iubito,/ Cine se
poate ţine de mână oare/ Când sting
şi aprind abia respirând/ Cenuşa

unei stele mai apropiate?/ înche-
ietura ta de argint e coridorul/ Unei
singure note de flaut/ Prin care te

strecori aplecat şi/ Iei puţin var pe
umeri ca beţivii./ Dar acolo nu mai e
nevoie/ Şi blestemul meu se adeve-
reşte/ Tot mai mult de la zei/ Să nu
pot povesti niciodată" (Căluş). Lângă
chipul femeii stă un înger care îşi
ciopleşte o luntre (De ploaie), în
scobitura trupului iubitei îşi fac cuib
„rândunicile sfinte" (Primăvară), sân-
gele lasă pasiunea când e pus într-o
amforă, iar cei ce se iubesc fug „ca
două lumini pe un astru" (Fără titlu).

Erosul e mereu, la Adrian
Popescu, ceremonial; iar ceremonialul
reprezintă unul dintre acele elemente
care marchează geneza reciprocă a
poeziei şi sacrului, cum dovedeşte
Horia Bădescu în valorosul eseu
Memoria Fiinţei. Figura lirică
asociată erosului şi ceremonialului
său sacru e rândunica; „rândunicile
sfinte" îşi fac cuib în scobitura

trupului iubitei, cum s-a văzut,
poetul caută purpură şi lemn de
corabie pentru „dreapta întremare a

rândunicii" (Monedele)
şi aude „dulce susur de
rândunică" (Un lemnar),
vede o rândunică „lovin-
du-se în plasa de sârmă a
cămării/ Căutând nu
pâine, ci fire de sârmă
pentru cuib" (Câţiva
stânjeni), o „friză-rându-
nică" nimereşte din gre-
şeală în tunelul tuturor
spaimelor (O milă sălba-
tică), în sfârşit, rândunica
e (sora) carmelită într-o
carte: „Pe o spiră
gregoriană se-nşurubea-
ză-n eter/ humă călduţă
şi vreascuri mărunte du-
ce/ sus la grinzile ceru-
lui/ albă pe piept neagră
pe spate,/ carmelitană/
Aripile-i scriu o dâră în
semiîntuneric/ un anan-
tic stilet pe o tăbliţă de
ceară/ intră şi iese gră-
bită prin ferestrele spar-
te/ ale magaziei;/ de la
trestiile Nilului în Ţara
Ardealului/ aduce un
potir nevărsat./ Aşezat
pe pragul tocit în uşa
hambarului/ ospătez o

fărâmă de pâine/ şi ea coboară din
albăstrimi/ să caute miezuri în
crăpăturile lutului./ Pasăre şi om
mâncăm în bună voire/ soră o sint,
de mine ea nu se mai teme,/ fâlfâie
fericită la picioarele mele/ ferecată-n
arginturi o carte" (Rândunica). Şi mai
e ceva: deşi, uneori, pare a fi dintre
cei robiţi pasiunii (Tu nu eşti
sunetul), omul în formă de S nu arde
în flăcările ei „cântate" de atâţia aezi:
arderea e, la Adrian Popescu, ardoare,
entuziasm (în sensul originar al
termenului: en theos) pentru că
poezia pe care o scrie rămâne sacra
boală a versului, cum spune în Ce
singur e, poem dedicat, cât de
semnificativ, lui Ştefan Aug. Doinaş.

In amintitele Sfaturi pentru un
debutant, Adrian Popescu îl îndeam-
nă pe tânărul confrate, între altele, să

Elena Cristina Potop, Reporteri in univers
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fie aspru „cu micile sentimente
ocazionale decât/ un câştig îndoiel-
nic din partea lor/ mai bine o
pierdere sigură de sine/ un dispreţ
hotărât". Dar învăţăturile pentru
Delfin par a nu fi respectate chiar de
cel care le oferă pentru că, iată, toată
lirica lui Adrian Popescu poartă
trimiteri directe, explicite, la vârste,
întâmplări, prieteni, oameni pe care îi
preţuieşte, biografie şi, mai ales, la
călătoriile sale; dar poezia sa, în toată
lirica de azi, este poate expresia cea
mai înaltă din perspectivă estetică a
felului cum se poate scrie literatură
sublimând tot ceea ce i se întâmplă, tot
ceea ce simte, vede, gândeşte: „micile
sentimente ocazionale" se transformă
în creuzetul unde se arde realul în
limba profetului, devin poezie, după
felul cum Carbonul va fi suferit
oricâte reacţii (chimice, fizice, ale
„domnilor fizicieni") pentru a străluci
în diamante, safir, onix, chihlimbar,
înainte de toate, călătoriile lui Adrian
Popescu sunt un profund şi intens
pelerinaj: la Roma, cu amintirea unui
prieten „stelar", pierdut, la grota din
Lourdes, la Fatima, Loreto, pe Mare
Nostrum, de unde se întoarce „cu
stele pe mâini", la Veneţia şi
Compostela, pelerinul caută nu atât
rugăciunea, cât iniţierea în ceea ce e
dincolo de pragul vederii. Tot astfel,
o călătorie prin târgurile sârbeşti
pline de praful balcanic şi un
accident de maşină sunt ca o
pregătire pentru „ceva ce trebuie
desluşit": Adrian Popescu nu descrie,
ci îşi citeşte viaţa, destinul şi prietenii
cu care se însoţeşte: el e pelerinul
care nu vede ceea ce se vede, ci caută
lămuritoarele semne ale lăuntrului:
„Sunt pelerinul ce-a pornit spre
Iacob, stela/ funebră poartă semnul
sacru printre vrejuri,/ am pleoape
obosite, scoici de Compostela/ pe
piept, mi-arată drumul, faruri prin
vârtejuri./ Pe jos, din zori, străbat un
drum, printre arbuşti,/ fâneţe mai
apoi, şi de măslini dau iară,/ în
ritmul pasului de hexametru ce
vechime guşti/ când la răspântii vezi
ulei în nişă, la Fecioară?" (Pelerin).
Călătoria-pelerinaj, aceea profundă
pe care „nimeni nu o cunoaşte cum

nu putem şti/ urma zborului de
vultur pe cer", îşi asociază, în cărţile
lui Adrian Popescu, categoria lirică a
departelui, fixată în poezia noastră de
Eminescu; iar departele lui Adrian
Popescu e Umbría, joc de cuvinte,
muzică şi loc pe harta Italiei dinlăun-
trul poetului: „Umbria/ provincie a
imperiului/ unde n-am fost nicio-
dată/ depărtarea mea./ Umbelifere/
la marginea drumurilor tale/ dâre de
spumă/ în urma roţilor/ te fac mai
uşoară printre/ lucruri aeriene:/
această prezenţă a naramzelor/ mai
îmbietoare ochiului/ decât femeia
însorită/ pe care o mai zăreşti/ la
ultimul val de şosea/ fierbinţeala
dulce a miezului/ şi/ dintr-o dată
acel gust de cenuşă/ penet de
lebădă,/ simun peste grădinile după-
amiezii/ licărul preferat licorii./
Provincie a Umbriei, Umbria,/ îţi
presimt străzile şi terasele,/ seninul
şi stelele ce stau deasupra-ţi,/ o
ploaie strălucitoare te limpezeşte/ o
mireasmă lâncedă te acoperă,/
purpuriu norul picură peste tine/
Umbră şi Ambră, Umbria,/ de care
buzele mele nu sunt străine"
(Umbria).

Respectând structura internă a
temelor, motivelor şi spaţiilor lirice,
pelerinul face, la 24 de ani, o
călătorie-iniţiere în Ţinutul Diaman-
tului, un alt drum prin deşert spre
Pământul Făgăduinţei; în acel Ţinut
(în înţelesul arhaic al termenului:
Ţară, adică), în locul numit Căpriţa,
la mare, cu loan fără Ţară, Cavalerul
Negru şi Odiseu răsturnat de
naufragiu, tatuat pe braţe cu scoici,
pe „Dealul Copilăriei noastre" care e
o altă Grădină (Ghetsemani? A
plăcerilor?), la Curtea Medicilor, spre
Depozitul Bibliotecii şi în sala de
operaţii, pelerinul descoperă, prin
faţetele diamantului, lăuntrul
omului, apoi, alcătuirea lui aproape
anatomică, dar şi camera obscură a
memoriei: aici nu e nici Vasco da
Gama şi nici Columb, ci Harvey şi
Michel Şervet. Peste tot, în aceste
călătorii-iniţiere, aceeaşi gâlceava a
omului în formă de S cu „domnii
fizicieni": „Să fie mai luminoasă o
pajişte de fotoni decât/ un lan de

secară în asfinţit? Adierea spinului/
mai pură decât mireasma muşe-
ţelului binevoitor?/ Stolul de elec-
troni e o privelişte mai aleasă decât/
o livadă de parmene aurii?", se
întreabă, retoric, în Interregn, pentru
ca, în Lumină, dulce penumbră,
alternativa la eros şi esenţe să fie încă
mai evidentă: „Tu care mă săruţi pe
frunte, lumină dulce, soaţa mea,/
uşor, ca într-un vis, printre roţi
dinţate şi abatoare/ printre curele de
transmisie şi curse de maşini/ printre
solemne convenţii şi cutii goale de
conserve/ cu mireasma pădurii de
fag". Dar acest dialog care structu-
rează multe dintre poemele lui
Adrian Popescu se poate citi şi altfel:
modernitatea (roţile dinţate,
abatoarele, cursele de maşini, fotonii
şi electronii sunt „bucăţi" din oraşul
poetului expresionist) şi poetul „de
modă veche" sunt cei doi poli ai
lirismului, aflaţi în conflict, în
polemică, rară patetisme, retorică,
sarcasm ori ironie demolatoare, dar
nici cu cedări şi laşităţi.

Călătoriile lui Adrian Popescu
închipuie o hartă vastă, o lume cât un
univers; unele sunt rechemări din
trecut, cu vorba lui Gala Galaction
(„Anii şaizeci, şaptezeci,/ strânşi în
tainiţa cavei,/ păianjeni şi lilieci,/
Valea Frumoasei, Târnavei?"), altele
se consumă în vizite reale/
imaginare la prieteni şi oameni pe
care îi preţuieşte, cărora pelerinul le
face admirabile portrete lirice
(Săniile lui Nicolae Balotă, Prima zi
de primăvară fără Domnul
Profesor), în sfârşit, multe sunt
incursiuni în Bucovina „ţara
pădurilor de fagi", într-un mereu
repetat pelerinaj la obârşii: „Când nu
dă încă bruma călătoresc supus/ în
dulcea Bucovină, în Ţara mea de
Sus,/ pădurea străluceşte şi arborii
par magi,/ cunoşti tu oare ţara
pădurilor de fagi?/ Aurării şi
nimburi de glasuri vagi de corn/
răsună sub frunzişul în care mă
întorn,/ ca într-un paradis, pe unde
vârsta mea/ păienjeniş în rouă,
preafraged nălucea/ O pulbere
căzută de undeva de sus,/ o
scuturare blândă din florile ce nu-s/
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sau o mirare mută cutremură
făptura,/ îngreunează pleoapa, îţi
sigilează gura./ Molatecă şi-nvinsă
ca mierea ce s-a scurs/ din stupul
părăsit în blana unui urs,/ lumina se-
ntăreşte ca pietrele de preţ/ un
galben chihlimbar aproape de
îngheţ./ Acolo vremea aspră o clipă
nu clipeşte/ se face toamnă dulce şi
nu ne vremuieşte,/ o magică oglindă,
captive, ferecate,/ stau lunile supuse,
la margine curbate./ Un lac de
munte astru, albastru, friguros/
încremenind în apa-i minuni de sus,
de jos/ un ochi ce împietreşte, un
ochi de cerb răpus/ în care se
răstoarnă minuni de jos, de sus./ De
luni, de ani, de zile eu mă călătoresc/
şi numai câteodată la porţile-i
sosesc/ şi numai fericiţii o-ntrezăresc
în vis/ preafragedă lumină răzbind
din Paradis" (O magică oglindă).

Bucovina se alătură pe harta
călătoriilor-iniţieri ale lui Adrian
Popescu Toscanei „în lumina
fericită", cum Umbria Transilvaniei,
în aceeaşi categorie a departelui.
Pelerinajul continuă în vara
adolescenţei prin vămile unei ţări de
unde nu este întoarcere, oferind,
adesea, imagini de filigran: un
borcan cu ciuperci, adus dintr-o
călătorie la Suzdal sau descojirea

unei portocale într-o casă din Sicilia
sunt „amănunte", gesturi ori
sentimente ocazionale, sursa unor
inepuizabile tristeţi care ivesc, la
Adrian Popescu, poezia. Mulţimea şi
diversitatea locurilor (întâmplărilor,
gesturilor, sentimentelor, stărilor)
explorate de pelerin „de-o viaţă
mereu pe cale" încearcă să
reconstituie lumea în mulţimea şi
diversitatea ei: în Serbia, cu nume de
cetăţi şi porturi, pe unde
„adolescenţa mea a strălucit", în
cortegiul magilor venind la naşterea
Mântuitorului, în povestea plină de
farmecul dureros al unei lumi
surpate (cu fostul agronom şi fosta
pianistă, polonezi refugiaţi aici, unde
meseriile lor nu au nici o căutare),
însoţind rândunica, turturica, mierla
de apă şi mierla romană, de la
trestiile Nilului, prin Roma şi
Umbria, în Bucovina şi Ţara
Ardealului, în Ţara de Sus a
copilăriei şi Umbria care i-a dat
lumina în „dimineaţa lumii" - cele
două topos-uri ale liricii lui Adrian
Popescu -, acestea sunt drumurile
fiinţei mereu în căutarea unei căi care
„te scoate spre azur", înspre Foc, pe
unde „stau să îngheţe stelele".

Călătoria e, în sfârşit, iniţiere în
ceea ce e „dincolo de lizieră", în viaţa

de după viaţă, asociindu-şi tema
succesiunii inexorabile a vârstelor, a
secundelor din vremea fiinţei, ca în
amplul poem Pisicile din Torcello,
cu promisiunea că, la capătul
pelerinajului, îşi va regăsi geamănul
astral: Castor pe Pollux, corbul
terestru pe corbul ceresc. Omul în
formă de S e gata în orice clipă de
plecare înspre departele luminii, sub
semnul rugăciunii - o sârmă îndoită
de degetele lui Dumnezeu -, în ceaţa
din pădurile umede ale Bucovinei
sau în soarele Umbriei, căutând
mântuirea, scăparea sufletului: „Sunt
gata-n orice clipă de plecare,/
bagajul meu puţin e la-ndemână,/ un
călător prin aer ori pe mare,/ doar
ora nu o ştiu cât se amână./ Periplul
va fi lung? Vor fi căderi?/
înspăimântat, cu inima cât acul,/ de
lestrigoni şi demonii de ieri/ va reuşi
să scape sufletul săracul?/ Va trece
de cumplitele strâmtori?.../ pe unde
cu lungi căngi se-aţine dracul,/
piloţii-îngeri îl vor scoate-n zori/ din
apele ce fierb: sânge mai stins ca
veacul?/ Speranţa mea-i s-ajung în
marea caldă,/ în Mare Nostrum, să
opresc la digul/ de unde-ncep
măslinii şi-s copii la scaldă... / Infern
de Fier, mă înspăimântă numai
Frigul".

Elleny Pendefunda, Coroana florilor
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Radu FLORESCU

Poeme Oculte

1.
te obişnueşti cu ziua de mîine şi începi să observi
ţărmurile care îngroaşă sîngele
peste care ară o lună ciudată.
nu sînt sigur pe mine.
de mult timp mă pierd în lucruri mărunte
peste care lucrează rugina.
dorm cu faţa la cer
înconjurat de lumina caldă a unui asfinţit în septembrie
îmi pare nespus de rău dar simt tot mai mult
cum disperarea din cer nu-i totuna
cu disperarea de aici.
te obişnueşti cu ziua de mîine
cu gustul dulce amar al perzaniei.

2.
cad fructe din cer semn că prin livezile raiului
a fost o toamnă bogată.
ziua de ieri o amintire a oaselor albe
sub care creşte ziua de mîine.
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te tulbură doar secunda grea
care sfîşîie pielea timpului cu multă precizie.
un copac roşu îţi creşte în sînge
iar dimineaţa devreme aduni
globulele albe şi roşii ca pe un dar.
te pregăteşti s-o iei de la capăt odată cu seara
o muzică a trupului închipuie nordul şi sudul.
eşti fericit şi-abia mai respiri.

3.
uneori o jumătate de zi nu înseamnă nimic.
între două lumi port umbra pe cer
şi nu e de ajuns. nu întreb nimic.
din cînd în cînd pielea mi se strînge pe trup
făcîndu-mă să par mai uşor.
departe de voi sînt
pribegind prin celulele vii după o viaţă secretă.
am fost un om bun. am urcat muntele
şi am tăcut.
una cîte una
din cer roase de singurătate stelele cad
ca nişte maci negrii într-un cîmp alb.
între două lumi o viaţă întreagă nu înseamnă
nimic.

4.
sub privirile tale pămîntul tresare
ca un animal închis într-o cuşcă
aşteptîndu-şi porţia de carne.
eşti aproape bătrîn
ochii tăi tulbură apa
umbrită de cerul atît de profund
care picură peste lume
frumuseţe şi moarte.

5.
mi-e frică de cîntecul păsării din guşă
cînd istovit de prea plinul zilei de azi
mă prefac că adorm şi nu văd
cum zilele se rotesc prin cameră
oarbe şi slute gata de întuneric.
firav gîndul meu în faţa ploii amare
subţire cărarea pe care păşeşti încet
aproape de venele inimii. se ridică la cer
o scară vie şi tremurîndă pe care nu urci
dar aştepţi. nu se uită nimeni la tine.
nu te mai aşteaptă nimeni.
se golesc apele de peşti cînd ridici privirea
din lutul galben ca viaţa.

6.
de cîteva zile nu mai ştiu cine sînt.
o lună gravidă atîrnă pe cer
mirosind a pămînt proaspăt.
vreau să plec inventînd dealuri înalte
acoperite cu spumă de mare.
fără îndoială cei din jur
vor căuta din obişnuinţă un semn
o cană cu apă o ieşire la mare.
vinovat voi întinde plasele în larg
voi aştepta zile în şir
să vă văd faţa pe ţărm.

7.
vine întunericul şi am o mare îndoială
pe clarul ferestrei stelele curg
într-un timp demiurg.

- Din volumul in curs de pregatire, Poeme Oculte -
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Liviu PENDEFUNDA

Jurnalul
profetului

Înţelepciunea nu poate să intre
într'un suflet care unelteşte răul1

'am hotărât pentru o ultimă oară
să mă sui în căruţa cu nebuni, eu
fiind poate singurul nebun
dintre ei.

M'ai pus să'l sun pe cel ce
odinioară era vizitiul acesteia şi
l'am sunat.

Mă aştepta, parcă nu trecuse nicio vară, niciun
anotimp peste noi. Şi totul se petrecea dincolo, era
dincolo.

Oare să fie atât de greu, acum la aproape trei decenii
de clipa când ninsese ultima oară peste urmele firave ale
începutului lumii, să călătorim în căruţa ai cărei bidivii
s'au gârbovit în grajdurile domneşti ? Dacă m'am
hotărât, iată-mă suind acum colina, vechea colină ce
ducea spre pădure, să aşez în faţa lor tava cu jăratec.2

- Intră, mi-a strigat îngerul acela care dorise
dintotdeauna să nu fie încorsetat, prins în plasele vremii
şi mai ales ale vremurilor. Iar eu îl lăsasem ascuns între
paginile jurnalului meu, în biblioteca din labirint. Am
intrat şi simţindu'l, nu văzându'l sau auzindu’l, i-am zis :

- Am ajuns în sfârşit la înţelepciunea reînceperii
drumului din acest punct al spiralei. E şarpele ce
niciodată nu'şi muşcă coada ci reîncepe din acel punct o
nouă spirală cu ucenicul său dintr’o nouă generaţie care
la rândul lui, la fel ca baza coloanei din capela
Rosslyn…Ar tebui să mă opresc şi să mă bucur de poarta
pe care mi' ai deschis-o. Mă temeam că n' ai să mă mai

1 Vechiul Testament, Cartea Înţelepciunii 1,4
2 Fragment din Căruța cu nebuni 2, în pregătire

primeşti. Am fost egoist şi ambiţios. Credeam că drumul
meu nu are nevoie de roţile carului tău, că pot folosi
supersonice avioane, că nu mai am nevoie de nebunia
clipelor, de exaltarea faptelor ci doar de rigida aşezare a
fişierelor în activitatea mea de bibliotecar. Şi am uitat,
dar simt că e nevoie să 'ţi mai spun ceva: recunosc şi mă
căiesc pentru toate acestea. Uitasem că alături de tine pot
ajunge oriunde vreau numai cu gândul.

Iar tu, prietene3, stând de vorbă în prag de noapte, să
tot fie ora 3 dimineaţa, îmi reproşezi că ocolesc adevărul.
E greu şi cine te-ar înţelege când spui că banii nu 'ţi
ajung, când alergi de colo până colo pentru o mână de
bănuţi după care te întrebi, doctor fiind, profesor
universitar, şef de clinică, academician şi câte şi mai câte
obţinute nu cu sume de bani ci cu muncă şi dureri de
cap. Dar dacă e să spunem, tu, unul dintre cele mai
importante personaje ale teatrului şi cinematografiei
româneşti contemporane, tu, care'ţi cari singur
decorurile şi'ţi îngrijeşti recuzita, tu, care din banii
câştigaţi pentru spectacole împarţi celorlalţi colaboratori
puţinul care-a mai rămas după ce s'au plătit impresarii,
sala, transportul, cazarea şi celelalte, exişti numai ca să
faci artă şi să poţi trăi, uneori de pe o zi pe alta. Şi totuşi
acum, tu eşti îngerul meu păzitor. Să ne ţină pe amândoi
aripile zborului, să supravieţuim şi în acelaşi timp să fim
şi maeştri pricepuţi ai artei regale...

Ştii cum te simţi când, după atâţia ani de frământare
şi luptă mergi tot cu căruţa printre turmele de oi ? Nu,
nu mă simt ca fiind de căruţă, şi nici că am făcut-o de
oaie, dar neîmplinirile sunt uriaşe în comparaţie cu
faptul de a accesa academiile lumii şi cele mai înalte

3 este vorba despre Claudiu Bleonţ alături de care zile şi nopţi
am răstălmăcit esenţele acestei lumi

M
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foruri spirituale apropiate de sfera divină. N'am făcut
nimic pentru oameni şi pentru cei dragi, ci, ca un egoist,
m' am concentrat pe zborul meu spre înalt, în dorinţa şi
speranţa că'i voi putea trage în sus, după mine pe toţi,
sau pe cât mai mulţi. Şi simt că nu’i aşa. Şi reproşurile
curg, iar eu mă depărtez până şi de ceea ce iubesc,
nereuşind să ţin lângă mine iubirea la care fără încetare
visez. E un drum plin de praf şi hârtoape pe care mă
înverşunez să'l străbat pe jos sau în căruţă. Până şi aripile
mi le simt grele de colb, obosite de vreme. Acesta e din

păcate drumul nostru, al oamenilor, pe o Golgotă
imaginară, şi nu doar în ţara noastră.

"Unde şi când m'am ivit în lumină, nu ştiu" scria
Blaga. Acesta e drumul umil spre Lumină. Acestea sunt
condiţiile din România noului mileniu, spunem noi. Şi
dacă şi noi ne-am ivit pe acest drum îngreunat de noroi,
nu se ştie de unde şi nici când e o la fel de mare minune.
Şi totuşi suntem fericiţi că urcăm. Căruţa trece, norii
rămân. Pietrele se sparg şi apele se evaporă. Hai, frate,
urcă !

Întunericul din lumină
una dimineaţa din nou ! Mereu e o
dimineaţă, pe care o vrem bună
pentru noi şi cei dragi nouă. Bună să'ţi
fie inima şi să te întorci din trecut cu
faţa spre viitor ! Bună dimineaţa...
păsărelele ciripesc bucuria soarelui şi

căldurii, e Săptămâna Sfântă şi mugurii o simt, iar
petalele de floare ştiu că te iubesc, Julieta sufletului meu.

Alergăm, precum odinioară proscrisul, să aflăm
dacă taina a rămas doar a noastră. Nu mai există poiana.
Poiana cu irişi galbeni din pădure a dispărut. Acum
totul e plin de arbori înalţi şi liane, pâlcuri dese de
arbuşti şi întuneric. Pădurea nascută din speranţele celor
care treceau prin poiana cu irişi ascunde intrarea în
labirint şi frunzele plâng cu raze culese noaptea din stele
peste cei ce'şi caută liniştea iubirii lor.... dar oare iubirea
a avut vreodata linişte ? Sau e doar o sintagmă, o utopie
pe care cu toţii o căutam în oceanul sentimentelor... Ea
însăşi e magia şi taina pe care, ca şi tine, în adâncul
pădurii, sub freamătul trupurilor, le ascult.

Sub podul de piatră e intrarea. O ştiu. Nu poate fi
văzută decât de cei ce cunosc parola şi ca în istorisirile
Sheherezadei stânca ne lasă să intrăm şi să străbatem
labirintul bibliotecii ascunse. Mă aşez şi stai alături de
mine în tăcere, neîndrăznind nici să rosteşti vreun
cuvânt, nici să mă săruţi. Suntem copleşiţi de har divin şi
cu evlavie răscolim cărţi şi rânduri scrise mărunt,
îngrijit, pe pagini întregi.

........................................

............................................................

Citesc din manuscrisele raftului descoperit în spatele
unui perete de sticlă, de fapt un vitraliu pictat să
amintească de tainele unui străvechi, alchimic simbol,
închinat trandafirului şi crucii.. Acolo sunt textele uitate
de lumea iubirii neîmpărtăşite. Şi mă întreb: cine oare
sunt cei cărora scriitorul le-a furat din intimitate ? Cine ?

Sunt parcă înscrisuri dintr'o bibliotecă
nepământeană. Şi parcă mă regăsesc în cuvintele
proscrisului, eu, cel care îţi cerşeam izbăvirea şi nu ştiam
dacă mai pot să am încredere în viaţă, în lumea de
atunci, noua lume de după căderea comuniştilor. Dar te
regăsesc, Julieta, când spuneai că eu, de fapt, aveam
nevoie doar de o împlinire şi tu asta simţeai că eşti: o
persoană simplă, nesemnificativă pentru lumea
mondenă, o persoană care să nu pericliteze prezenţa
mea în societate şi ordin, în care să pot avea încredere,
bazându-mă pe moralitatea şi integritatea ei verificate
deja şi nu în ultimul rând o persoană faţă de care să simt
acea atracţie fizică care să mă menţină mereu tânăr.

Şi iată manuscrisul spune povestea neîmplinită a doi
călători astrali, pierduţi pentru o clipă în străfundurile
poenii cu irişi. El afirma:

- Sunt şi eu un bărbat cu defectele mele. Dar pe cele
pentru care mă acuzi nu le am. Şi încerc constant să mă
modific pentru a da un gând curat şi bucurie în sufletul
femeii iubite. Tocmai pentru că merită. Şi eu mă
mândresc că am descoperit că meriţi mai mult decât
multe altele din spaţiul cassiopean. Mă învăluie nu
numai tristeţea ci şi groaza, groaza că realizez în ce

B
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hazna mă bagă viaţa şi nu mă simt întotdeauna în stare
să ies. Mi-e dor de timpurile liniştite. Acea lumină care
îţi sugerează trecerea timpului îmi dă şi mie dreptul să
pot fi corect faţă de toată lumea şi faţă de mine. Poate că
raza, dacă te uiţi bine, nu pleacă ci vine. Dă’i o şansă !

Acolo, în încăperea cu pereţii de cleştar două fiinţe
fremătau de iubire şi de îndoială, pentru că iubirea te
face să nu mai ştii de tine şi nici cum să te încrezi în
valorile relative pe care le doreşti absolute. Ea, parcă,
definea natura pur umană, în care spiritul are prin
imprecaţie datoria să sălăşluiască. Orfeu, Dante,
Eminescu, Heliade, Hugo, Milton, Blake, toţi ar fi vrut să
aibă dovada palpabilă a unui dialog real din lumea
profană. Şi eu o aveam în faţa ochilor pe un pergament
asupra căruia vremea nu'şi pusese încă amprenta'i
devastatoare. Nu ştiu dacă era o traducere, sau un gând
transcris din cine ştie ce viziune a unui medium din
Atlantida, dar textul înţepa ochii mei de cititor cu o
realitate extraordinar de vetustă. Doamne, Julieta, lumea
e una singură, nu crezi ?

- Discuţiile telepatice pe care le-am avut în timp au
demonstrat că eşti cel puţin la fel, dacă nu mai practică şi
mai înţeleaptă ca mine. M’am închinat în faţa acestei
evidenţe. Tu, acum, eşti severă, aspră precum toate
femeile lumii tale. Ştiu. Şi eu, ca un puştan revin din
călătoria mea alături de tine cu declaraţii înflăcărate de
dragoste, modele uzate din timpuri lemuriene ale
primilor oameni creaţi de Marele Arhitect al
Universului. Dacă asta simt... În acelaşi timp tu gândesti
matur şi te întrebi ce doreşte puştiul; ştii că îmi place să
fiu şi copil, să fiu cum eram pe insula unde m’am născut
şi nu mi-e ruşine. În acelaşi timp pot fi şi matur şi'ţi spun
acum: nu te pripi. Ai totuşi încredere în mine, într'un
călător astral.

- Nu pot nega că te-am iubit şi te iubesc, dar am
păstrat mereu o rezervă. De ce? cred că poţi ghici: pentru
că pentru tine am simţit o dragoste totală,
necondiţionată. Şi mai mult de-atât, multă protecţie, sau
cel puţin aşa am crezut şi mi’am imaginat. Una e să
iubeşti cu nebunie, şi alta e să iubeşti aşa cum am simţit
eu. Ştiam că dacă nu mi’aş impune nişte limite, iubirea
aceasta, la un moment dat, m’ar distruge întrutotul.
Dacă n'ar mai fi, indiferent din ce considerente, că n’aş
mai putea călători, că, Doamne fereşte, n’ai mai fi (am
încercat doar să’mi imaginez), cred că aş innebuni să
ajung să'ţi dăruiesc totul şi într'o zi să se întample ceva
cu tine... Nu pot depăşi un astfel de moment nici măcar
cu gândul.

- Să ştii că am trăit momentul care exultă teama de a
începe călătoria spre răsăritul luminii, la orientul etern,
în marea trecere. Iartă-mă, şi eu sunt un limitat şi simt
acest lucru când totul începe să se limiteze în jur. Vezi,
muzica e refugiul meu. Dar doresc şi eu ceea ce’şi
doreşte oricine şi nu cred că cer prea mult de la viaţă.

Ţi’am respectat rezerva pe care ai avut-o şi te respect pe
tine, iubirea sufletului meu. Consider că eşti doamna
mea, pentru care eu, nobilul cavaler, plec în căutarea
Graalului. Plecau în tinereţe cavalerii şi unii se întorceau
când pletele albe se revărsau peste armură şi părăsiseră
tărâmul vieţii fără moarte şi al tinereţii fără bătrâneţe
doar pentru a se întoarce să’şi vadă iubita aşteptându’l.
Nu spun vorbe mari. E ceea ce simt. Şi nu cred că e prea
mult faţă de ceea ce tu meriţi să ai în viaţă.

Şi luminile se răsfrâng în întuneric. Lumânările
pâlpâie. Dar nu se sting. Lumina izvorăşte parcă din
manuscris şi întunericul n'o cuprinde. Şi citesc mai
departe, captivat de asemănarea dintre Lancelot şi
călătorul nostru fără nume:

- Sunt o toantă cu mintea sucită după un bărbat care
se pricepe foarte bine să spună lucrurile astea cu foarte
multă uşurinţă... Am fost după tine la capătul galaxiei...
Tu unde eşti acum. De ce nu eşti în preajmă şi cu trupul,
de ce izvorul luminii tale e atât de îndepărtat ?

O clipă am crezut că pierd şirul rândurilor şi că de
fapt tu, Julieta mea, ai scris aceste fraze şi le-ai plasat
într’o viaţă anterioară, dar am regăsit repede răspunsul
lui, afirmând că bărbaţilor, în general, nu le plac femeile
inteligente. Dar el tocmai acest lucru îl apreciază, pentru
că numai aşa poate să aibă mintea trează şi să respecte
fiinţa iubită,  liniştit şi cuminte, numai astfel simte
împlinirea întru spirit a sufletului şi trupului.

- Nu la un bărbat cuminte visez, ci la unul lângă care
să nu-mi fie teamă că este la fel ca ceilalţi şi să mă întreb
în fiecare zi dacă merită să mă îmbolnăvesc de grija lui şi
eu pe lângă el, îi scria ea. Îmi doresc un bărbat în care să
pot avea atâta încredere încât să nu'mi fie teamă dacă
într'o zi aş orbi atât la propriu cât şi la figurat, să'mi fie
indiferent lucrul acesta, să ştiu sigur că eu sunt el şi el e
una cu mine.

Doamne, cât de frumos sunt exprimate aceste lucruri
obişnuite şi emoţionante. Tu, sufletul meu, lângă care
citesc şi recitesc, eşti mâna mea la bătrâneţe, să scriu cu
tine, sau tu, Julieta, să fii totuna cu mine şi împreună să
spunem lumii ce simţim. Crede-mă, ca şi el, vreau sa fiu
bărbatul pe care'l visezi.  De ce n’ai fost tu lângă mine
dintotdeauna ? Alta era viaţa mea, şi a ta, a noastră.
Suntem prea mult marcaţi de treptele pe care am urcat şi
coborât, precum acum în labirint. Şi te ascult şi pe tine şi
ştiu că ai rămas încă neîncrezătoare, nu din cauza mea,
ci a experienţei de viaţă. Şi eu poate că sunt, dar nu ţi’am
spus. Am învăţat să fiu ignorat, înşelat... şi să tac. Acum,
că suntem împreună, visez la altceva. Am zis că lucrurile
se schimbă în timp. Şi lumea va lăsa fericiţilor să'şi
împlinească soarta. E rodul înţelepciunii ?! Prostii. Nu se
schimbă nimic prin aşa ceva. Nimic nu poate fi altfel în
mijlocul celor care uneltesc răul, aşa cum e şi aici în
mijlocul pădurii. E trist dar adevărat...
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Întoarcerea proscrisului
e oare putea să'i fi dăruit nobilul cavaler
al luminii iubitei sale la trecerea prin
acest univers spre calea cuvântului
pierdut şi descoperirea adevărului ? Ce
oare, material sau spiritual, putea fi
privit ca un zbor al unui sentiment, al

unei simţiri imuabile ? Trebuia să aflu. Şi am continuat
să caut filele dosite între cărţi, sticluţe şi cutii ce
adăposteau reţete şi respectiv pulberi şi lichide
aşteptând retortele şi focul din athanor.

Aşa am descoperit iubirea împărtăşită a
prinţului proscris, ce fugise în adâncul fântânii, în
labirintul de la marginea imperiilor, loc de furtună şi
zbucium de tenebre. Era până şi pentru cea iubită
proscris în societate, proscrisul în iubire. O filă
îngălbenită, aşa cum erau în vechime, dezvăluia privirii
mele acelaşi text caligrafic, mărunt, îngrijit. Ah, Doamne,
câtă fineţe şi luptă în sufletele ce vieţuiau în timpurile
acelea. Încă nu ştiam de unde se rătăcise în bibliotecă
aedul tălmaci de gânduri şi lumină.

Dacă multe 's focurile 'n lume
falii se desfac să le înghită
sau erup să 'nece

iadul din adâncuri,
dorul, unul singur,

tainic, în spirale
drumul şi 'l petrece
în purgatoriul crucii, jale

fără nume.

Din suflet, din fântână,
trandafir crescut sub stele
din sevă de pământuri
sunt eu, fiinţa nevoită
să admită
că nimeni şi nimic

nu poate fi mai pur
ca dorul dăruit
prin falii de mistere
iubirii
zămislite
în athanor alchimic,
pe care doar cu voia Lui
în treceri succesive
o venerez şi-o fur.

Nu e uşor să te faci înţeles atunci când faptele
tale sunt într'un fel potrivnice vieţii din familie, de la
muncă sau din societate. Nici n'ai cum să îţi impui ideile
şi rezolvările găsite pentru punerea lor în practică dacă
nu întrunesc acordul celorlalţi. E aceeaşi poveste ca şi
cea relatată de Claudiu în lungile nopţi în care alegem să
urmăm împreună calea. Tot binele din lume nu poţi să'l
impui cu forţa dacă el nu este dorit sau măcar acceptat.

Trec pe lângă marginea codrului. Doar aici
câteva pâlcuri de irişi galbeni străbat masa fâneţelor ce
sunt limitrofe şinelor de tren din ţara de dincolo de
neguri4 şi jinduiesc după timpurile când înnoptam la
cantonul din pădure, ore în şir încălzindu-mă la focul pe
care fierbea ceaunul pentru mămăligă şi deasupra căruia
se roteau puii la frigare şi apoi până spre dimineaţă, în
jar se coceau cartofii. Şi căldura unor ochi care mă
doreau şi trupuri minunate de fete după care tânjeam.
Dar eram pudici şi chiar proşti în vremurile acelea în
care ne încărcam cu energia naturii, cu vise şi flirt
platonic. Sus, printre jugaştri şi fagi zăresc pentru o clipă
drumul care duce şi acum înspre locuri de care mi-e
teamă să îmi amintesc. Poiana cu cetate... locul în care
se mai înălţau câteva ziduri ale unui schit printre care
era o fantă, o falie de spaţiu şi timp în care proscrisul
obişnuia să se ascundă, dar care era o altă intrare în
biblioteca al cărui labirint se întindea pe zeci de
kilometri. Mai era oare acolo sau dispăruse asemeni
poienii cu irişi ?

4 străbătută adeseori de medicul de ţară urmând cărările lui
Sadoveanu

C
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Adi CRISTI

Psalm pentru
Shaul

(Marelui Poet Shaul Carmel, via Dumnezeu)

mă opresc Ţie
în faţa Ta
cum inima mi se mai opreşte în piept
şi vreau să Te privesc
să ştiu că exişti
şi vreau să Te simt
să ştiu că sunt viu
să cred sub formă de credinţă
că Tu exişti
cum şi Tu să mă crezi
când vin înspre Tine
că-Ţi sunt alesul nesfinţit
ca o vorbă bună spusă la nevoie
sub formă de mângâiere
de piatră luată de pe suflet
de uşurare
asemenea îngerului înălţat

mă opresc Ţie
cum se mai oprea untul sub tejghea
pentru cunoştinţe
vreau să mă dau ţie
să-ţi uşurez alegerea şi chemarea
vreau să mă încredinţez
Ţie
cum se mai încredinţau copiii

întru creştere fără de griji
lăsaţi fiind în seama statului

Tu poţi fi statul care să mă crească
mai departe
sub formă de heruvim
la Casele Tale de Îngeri părăsiţi de

părinţi
să-mi dai buna creştere
ridicându-mă din iad
cum se mai ridică oamenii din noroi
prin şansa vieţii lor

Fii şansa de dincolo de moarte
a mea şi a celorlalţi
din care viaţa ne-a scos peri albi
şi ne-a pus la grele încercări
pe lângă care patimile Tale
au ajuns blânde mângâieri de aripă
ascuţită
cum doar mângâierea cuţitului
împlântat în spate
mai poate silabisi viaţa
până la ultima suflare
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Te întreb: „Cine ţine cuţitul în mână?
Tu sau umbra mea ce se prelinge pe
ziduri
asemenea apei
sau a sângelui izvorât din spatele

aceluiaşi zid
sau pur şi simplu din spatele meu”?

cine eşti Tu
dacă eu sunt oprit Ţie
cum inima mi se opreşte în piept
şi vreau să Te privesc
să ştiu că exişti
şi vreau să Te simt
să ştiu că sunt viu
dar trupul meu amorţit
încețoșează locul
în care
am tot sperat să apari
măcar să-mi tulburi necredinţa
cum cartea ce mi-a căzut din mână
mi-a tulburat poemele
întristându-le, întristându-Te!

Psalm nerostit
mi-ai spus să nu-ţi rostesc numele
să-l ţin în mine
cum se mai ţin ascunse bogăţiile

Numele Tău
este bogăţia mea
din care nu pot să-mi cumpăr nimic
decât, poate
şansa de a fi cel mai bogat muritor
condamnat să rămână sărac
lipit pământului de sărac
cu viaţa cârpită
dar care are Numele Tău păstrat
în cele mai adânci unghere ale sufletului
Numele Tău
unde stau stivuite toate bogăţiile lumii

pe care nici gândul nu le atinge
nerostindu-L nici măcar în tăcere

cu Numele Tău în mine
trec muntele şi oceanul
câmpia şi întinderile deznădejdilor
greşind şi iertându-mi greşelile
păcătuind şi iertându-mi păcatele
aşa cum o rană se poate închide

instantaneu
aşa cum sângerarea se poate opri

imediat
cu sufletul tot timpul curat
îţi port Numele Tău în mine
fără a-l rosti
fără a-l silabisi
fără a vorbi despre el
decât în acest poem
pe care nu-l voi rosti niciodată
lăsându-l singur să se citească
ca un ecou de clopot ce adună mulţimea

Psalm
cuceritor

ieşi în faţa mea
şi cucereşte-mă
ca şi cum aş fi o cetate demnă de a fi

cucerită
ca şi cum aş fi inima celui nestrăpuns
a celui despre care nu se ştie nimic
doar faptul că există
ca un dat cunoscut

lasă-mă să-ţi fiu cucerirea
care să te încânte
care să te bucure
care să te facă mai bun
mai atent cu detaliile



Primavara 2011 | Contact international 349

şi poate aşa vei observa că
în apropierea mea
există o altfel de lume
decât aceea a îngenunchiaţilor
o altfel de lume
ce-şi cere dreptul de a te privi
de a-ţi cunoaşte culoarea ochilor
şi forma feţei
aşa cum îţi cunoaşte
Cuvântul care zideşte
Cuvântul care izvorăşte
nu doar din lacrimă
ci mai ales
din dreptul de a te certa
din impertinența de a te lua la rost
din nevoia de a te huli
fără ca vorbele să treacă prin Focurile

Gheenei
ci pur şi simplu să vină fireşti
enervant de fireşti
din durerea trădărilor
din suferinţa părăsirii
chiar dacă toate acestea
le-ai dat lui Iov să le-ndure
să-ţi plătească iertarea prin suferinţă

ieşi în faţa mea
şi sărută-mă
să-mi dovedeşti că Tu eşti mai bun decât

mine
căci eu nu am pretenţiile Tale
eu sunt doar atât cât să crezi că exişti
doar atât cât să ai pentru ce să exişti!

Psalm de dor
pe genunchii mei
floare de tei
în ochii deschişi
petale de caişi

vorbele mă dor
dorul sapă-n mine dor
duc fântâna la izvor
apa-nvie din omor
cum din moarte-ncep să zbor
fără aripi, doar cu dor

dor mă-ncearcă să mă-nalţ
fără aripi să mă-ncalţ
să-mi rămână cerul zaţ
în ceaşca cu stele-n smalţ

zbor ca frunzele desprinse
zbor ca piscurile ninse
zbor din mine înspre tine
zbor din tine fără mine

pe genunchii mei
floare de tei
în ochii deschişi
petale de caişi

rătăcit, de negăsit
trec în peisaj grăbit
cum pe Ana au zidit
simt poemul nemurit
nemurit şi ne murea
între noi toată tăcerea

dor de dor şi dor de tine
câteodată îmi mai vine
pe genunchii mei
floare de tei
în ochii deschişi
cad petale de caişi

Doamne,
m-ai făcut proscris
în cuvinte m-ai închis
evadând doar printr-un vis
ochiului uitat deschis
în poemul tău nescris
m-am trezit deja ucis
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Psalm pentru
poezie

ridică-mi Doamne privirea
mai sus decât poate ea să ajungă
fă-mă vultur, fă-mă pisc
fă-mă chiar Înaltul pe care doar Tu
îl stăpâneşti
să-mi pot citi Cuvântul
din care mi-am construit aripile
să-mi înţeleg zborul
să ştiu încotro mă-ndrept
şi de unde vin
cine mă urmează
şi pe cine urmez

ridică-mă în braţe
chiar dacă nimic nu ne uneşte
chiar dacă străin îmi eşti
cum şi eu îţi sunt
şi lucrul acesta ne salvează
căci nu ne ştim slăbiciunile
şi nici minciunile cu care descoperim
ceea ce avem de descoperit
sau trădările care ne împing înainte

încerc să privesc încotro au luat-o
cuvintele

cum aş privi catargele de dincolo de
orizont

sau aripile de dincolo de înălţime
încerc să visez îndepărtarea
lăsat aşa de tine
cu privirile spânzurate de neatins
şi de necunoscut

lasă-mă să te strig pe numele tău de
scenă

să fiu mai aproape de tine prin glas
decât prin privire

lasă-mă să te iubesc
cum o cere regizorul
să mă trezesc cuprins de poveste
şi să-ţi fiu credincios
poate aşa
voi prinde gustul de actorie
şi de subiectul acesta tentant de a fi
poezia pe care tu o vei rosti
atunci când voi dispare
Înălţându-mă
după tine

Psalm aprins
nu am răbdare să-ţi mai scriu
când văd cum scrisorile mele
rămân nedeschise
cum scrisorile mele
mi se întorc
de parcă Tu
mi-ai răspunde cu scrisul meu
provocându-mă la răspuns
şi la pedeapsă

refuz să-ţi mai scriu
cum refuz din îngenunchere să-ţi fac
scrisoare de dragoste
de umilinţă şi de mărturisire

nu mai am credinţa atât de fermă
încât să fiu în stare
să trec peste mări şi ţări
în genunchi sau târându-mă
până la Tine
chiar şi numai pentru că Tu
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exişti peste tot
şi niciodată acolo unde încerc eu să te

găsesc

unde cred eu că am ajuns
chiar dacă niciodată nu mă găsesc
nu mă întâlnesc cu mine
de parcă aş fi dispărut de mult
(şi doar numele meu mai călătoreşte

clandestin
căutându-te ca o muscă fără cap
ca un cap fără trup)
de atunci
de când ghilotina ne-a despărţit
pentru erezia din mine
prinsă descoperită
în timp de camuflaj sever
când orice sclipire era considerată o

blasfemie

doar scânteierea lamei
avea dreptul să lumineze noaptea
aceeaşi noapte în care
mi-am aprins ţigara
de la psalmul tău despre jertfă
duhovnicească

Psalm de
psalm

am venit lângă Tine
fără ca să-mi dau seama că Tu
eşti chiar cel care eşti
cel despre care se vorbeşte cu literă

mare
Dumnezeul Atot si Atoate

am venit
cum se mai vine din întâmplare
pe o stradă străină, necunoscută
admirându-i salcâmii
din care
nu a mai rămas decât plecăciunea
şi teii, mirositorii copaci
din florile cărora ţi-am făcut un ceai
pe care nu l-ai băut
lăsându-mi-l mie să-i pun etichetă
„Ceaiul lui Dumnezeu”

niciodată nu te-am înţeles…
dacă vrei să ne împrietenim
de ce nu ai băut
măcar o ceaşcă de ceai cu mine?
sau poate
vrei să rămâi singur
sau să mă laşi singur
poate vrei să fii al nimănui
pentru a ajunge tuturor
celor ce sunt şi celor ce vor veni!

mă rog,
te-am invitat la un ceai
fără ca să fi ştiut cine eşti
pur şi simplu am crezut
că rătăcindu-mă
aş putea intra în vorbă cu un necunoscut
care să-mi spună
unde am ajuns şi care ar putea fi
calea cea dreaptă
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Emanuela ILIE

Profeţii
româneşti din
timpul diez

emarcabilul ro-
man al lui Bogdan
Suceavă Venea din
timpul diez (ediţia
I, Polirom, 2004;
ediţia a II-a, Poli-
rom 2010) este

integral construit pe un tipar biblic
fundamental: venirea lui Mesia.
După cum se va vedea, însă, odată
localizat în actualitatea noastră
imediată (concret, în lumea bucureş-
teană, prin extensie cea românească,
a anilor ’90, „cu toate tainele lor şi cu
toată istoria lor nespusă”), mitul
originar funcţionează ca motor
narativ esenţial, prin care se
(re)generează, mereu, istorii ale unei
umanităţi în delir, inepte căci inapte
să înţeleagă nu atât mecanismul
tranziţiei, cât mecanismul mani-
pulării, la care este supusă da capo al
fine. Românizat, subiectul serveşte de
minune unei instanţe auctoriale care
îşi camuflează, abil, în text
incapacitatea de a se detaşa, chiar şi
prin intermediul satirei ori măcar al
ironiei, de o realitate crudă şi
decepționantă, dar în fond ataşantă.
De altfel, ficţiunea respiră, încă de la
început, aerul tare, al autenticităţii –
povestitorul având grijă să sublinieze
în incipit „Povestitorul sunt eu. Tu
ştiai încă de pe atunci sfârşitul
istoriei”, frază ce se va repeta, în
epilog, cu modificări minore:
„Ascultă şi crede-mă, căci
povestitorul sunt eu”. Bogdan
Suceavă însuşi va accentua, în varii

texte publicistice, rolul esenţial al
autenticităţii prozei ficţionale, pe care
nu o percepe, desigur, în siajul
conceptului care a făcut o carieră de
excepţie în perioada interbelică, ci o
include într-o teorie personală despre
verosimilitatea ficţiunii, care trebuie
să se hrănească mai ales cu istorii
reale, căci verosimile. Sursa ficţională
esenţială din această perspectivă este,
în fapt, „realitatea infestată” a
României noastre de toate zilele, pe
care „dacă ajungi să o cunoşti bine, îţi
vine să te protejezi, aşezând între tine
şi ea un zid, o formă de separare, o
distanţă. Am vrut să scriu un roman
despre asta. A rezultat expresia
exasperării mele de a fi crescut în
România”i.

Or, Bucureştii lui Bogdan
Suceavă oferă toposul ideal al
abjecţiei şi alienării, aşadar al Răului
care proliferează în forme monstru-
oase. Deloc întâmplător, unul dintre
textele de escortă ale cărţii este
desprins dintr-o ficţiune interbelică
similară, Craii de Curtea – Veche,
romanul preferat al lui Bogdan
Suceavă: „Bucureştii rămăsese cre-
dincios vechei sale datini de
stricăciune; la fiece pas ne aminteam
că suntem la porţile Răsăritului. Şi
totuşi, desfrâul mă uimi mai puţin
decât descreerarea ce domnea în
toate rândurile; mărturisesc că nu mă
aşteptam să văd dospind ţicneli atât
de numeroase şi de felurite, să
întâlnesc atâta nebunime slobodă”.
Altele sunt, fireşte, spre deosebire de

modelul matein (dar şi de celelalte
modele livreşti autohtone ale lui
Bogdan Suceavă, ficţiunile baroce ale
viciului şi nebuniei construite de
Eugen Barbu), sursele şi manifestă-
rile concrete ale Răului în romanul
emulului de peste şapte decenii.
Strămutată, în fapt, într-o nouă
realitate istorică, povestea descreerării
colective şi-a mutat şi vectorul de
interes: romancierul şi-a adăugat o
nouă miză narativă, aceea de a
zugrăvi în cerneluri dintre cele mai
tari o cronică a lumii noastre de toate
zilele, în care colcăie monştrii (în
ordine psihică) dintotdeauna, dar şi
exemplare noi-nouţe ale nebuniei
devenite normă ori principiu existen-
ţial absolut. Din această perspectivă,
teatrul de desfăşurare al evenimen-
telor descrise în Venea din timpul
diez, Bucureştii postrevoluţionari,
oferă cu asupra de măsură exemple
care justifică opţiunea auctorială: aşa-
zisa libertate totală din anii’90
contaminează masele cu virusul
isteriilor de tot felul, convertindu-se
din ideal absolut în cea mai
periculoasă pandemie. Există, printre
figurile care populează harta des-
idealizată a ţării, convertită parcă în
focar al alienării irepresibile, unele
rupte din cruda realitate politică
românească postrevoluţionară – să
nu uităm că Bogdan Suceavă,
admiratorul a ceea ce Milan Kundera
numea „etica esenţialului”,  crede cu
pasiune în textele literare „care să-şi
dorească să surprindă în mod concis

R
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nucleul unei realităţi, exprimat prin
maximum de viziune şi de
imaginaţie” ii . Îi reîntâlnim, prin
urmare, în roman pe Teoctist, Ion
Iliescu, Lásló Tökés, dar şi pe mai
pitorescul Faur Isaia, celebru prin
cumulul de gesturi de o rară
agresivitate sau grobianism îndreptat
împotriva figurilor de prim-plan ale
politicii de stat sau ale culturii
media iii . După cum regăsim, în
roman, figuri reale, dar travestite, cel
mai adesea parodic. Ceea ce se
întâmplă, bunăoară, cu figurile
matematicienilor români, de bună
seamă cunoscuţi de matematicianul
Bogdan Suceavă (la ora actuală,
romancierul este associate professor la
California State University, Fullerton,
SUA): sunt pomeniţi, în carte, Marian
Tudose – ieşeanul care are, culmea,
un tiz fanatic religios cu mult mai
cunoscut –, apoi şeful secţiei de
matematică, fizică şi mecanică
cerească (?!) a Academiei Române,
ridiculizat, fireşte, din moment ce
primeşte, lângă prenumele real,
numele unui cunoscut personaj
matein (Radu Pirgu) etc.

Li se adaugă, desigur, o serie
întreagă de fiinţe de hârtie fără un
referent mărturisit sau, pur şi simplu,
integral proiectate graţie imaginaţiei
fecunde a scriitorului; alienaţii de tot
felul, propovăduitori ai unor teorii
inepte sau incomprehensibile
viermuiesc într-o apologie a răului şi
a nebuniei colective căci, deşi în
aparenţă au individualităţi distincte,
în esenţă fac parte din aceeaşi galerie
de personaje depersonalizate, de
oameni fără însuşiri, cum le-ar fi
spus Robert Musil. Profesorul
Pantelimon Rădulescu (de la
Institutul Academiei), descoperitorul
planetei Nemesis, stea-pereche cu
Soarele; Miklós Lakatos, ungurul
care, după ce a învăţat româna în
armată, de la ţiganii majoritari în
regimentul său, a avut o serie de
revelaţii ce au culminat cu vederea
unui „îngere” dintr-o lampă şi cu
trimiterea unei scrisori Domnului
Dumnezeu (desigur că demonstraţia
existenţei acestui „îngere” în faţa
mulţimii în delir eşuează lamentabil);

Visarion, cel ce intenţionează
scoaterea la suprafaţă a Atlantidei cu
ajutorul baloanelor masive cu
hidrogen; Trubadurul imberb Toni,
pozând în eternul boem, cel
acompaniat în permanenţă de un
cuplu feminin cu porniri lesbiene
latente (Barbie şi Margot);
Maximilian, omul care aude
ultrasunetele şi poate să identifice
ulcerul duodenal după amploarea
zgomotelor de maţe; bătrânul zis
„sfântul Petru”, locuitorul unei
fabuloase biblioteci labirintice
subterane, care posedă un limbaj
intertextual imposibil de codat de
către neiniţiaţi şi este obsedat de
Captarea Absolută a Vibraţiilor (care
să-i permită ascultarea îngerilor);
Iulius, colecţionarul săruturilor lui
Nichita Stănescu într-un clasor care
să ilustreze faptul că „săruturile sunt
atât punctul de plecare al operei, cât
şi finalitatea ei”, sunt doar câteva
dintre personajele interşanjabile, din
moment ce le este specifică tocmai
absenţa unui eu (sănătos!) defini-
toriu. Desigur, un loc privilegiat în
breviarul nebuniilor curente româ-
neşti îl ocupă cele câteva personaje
din imediata apropiere a lui
Vespasian: personaje cu un psihic
maladiv, în fapt paranoic, din
moment ce debitează acelaşi tip de
discurs construit pe tiparul unei
obsesii bolnave, construite şi de-
construite cu migală şi cu o atenţie
sporită acordată detaliului persuasiv,
dorit şi expus cu vehemenţă drept
autentic/real. Iată-l, bunăoară, pe
profesorul piteştean Diaconescu,
ferm convins că poate şi că trebuie să
descifreze „marele cod universal”
prin intermediul limbii române (recte,
daco-române), din moment ce
aceasta, având o vechime de peste
7000 de ani, ne oferă nici mai mult,
nici mai puţin decât „cifrul de la
seiful universului”. O primă,
infailibilă ilustrare a teoriei? Neaoşul
ridiche,decodat, înseamnă … pe mine,
mie redă-mă. Lângă el îl regăsim mai
întotdeauna pe medicul (tot piteş-
tean) Apolodor Arghir, trudit până la
epuizarea fizică şi nervoasă de
idealul combaterii calviţiei – pentru

el, dar şi pentru alţi bărbaţi
considerată „ceva mai concret [şi cu
siguranţă cu mult mai dureros!]
decât apocalipsa”. Din conlucrarea
lor asiduă va rezulta o nouă,
halucinantă teorie care le îmbină
rezultatele calpelor teoretizări: „În
cele din urmă, au decis să studieze
unul dintre motivele mitologice
fundamentale ale poporului român,
un mit care ar putea data din jurul
anului 5000 în. Hr., mai precis, mitul
mătrăgunei. În fapt, acesta avea să fie
leacul neaşteptat al calviţiei, întrucât
silaba che adunată cu silabele li şi e,
apoi transformate după o lege a
decodificării la care cei doi au lucrat
aproape trei ani, dădeau numele
secret al mătrăgunei. Chelie, adică
mătrăgună. O fiertură de mătrăgună
în care se mai puneau şi hidroxid de
sodiu, piele uscată de capră, Coca-
Cola si unt, dădea un efect
spectaculos, transformând orice spân
într-o persoană cu podoabă capilară
respectabilă”.

Întreaga cohortă de alienaţi din
care mai sus am selectat doar câteva,
grăitoare, exemple se organizează în
jurul figurii centrale a romanului
Venea din timpul diez, Vespasian
Moisa. Protagonistul de drept al
ficţiunii romaneşti este, el însuşi, un
individ mistic, descins parcă dintr-o
trans-realitate paralelă, în care
imagini-duplicat ale celor din lumea
reală sunt învestite cu un coeficient
de mister atât de puternic, ca impact,
asupra celorlalţi, încât le incită sau le
potenţează până la dimensiuni
hiperbolice tendinţele mistice ori
doar misticoide. Despre Vespasian
Moisa ni se spune, încă de la
începutul poveştii, că stă sub semnul
dualului revelator – din moment ce a
avut două naşteri, una munteană, în
satul Valea Rea, alta ardeleană, în
satul Weissdorf. Ambiguităţii naşterii
i se mai adaugă un semn al identităţii
imprecise, dar de certă esenţă supra-
terestră: pruncul poartă un stigmat
scrijelit pe piele, dar ceea ce „părea la
prima vedere doar o urâtă schimo-
noseală, un beteşug din naştere” se
dovedeşte, surprinzător, harta
Bucureştilor. Inscripţia de pe pieptul
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copilului, trecută, ulterior, pe cel al
bărbatului, devine imediat o sursă a
divinaţiilor, stimulate de reacţia
promptă a unei bătrâne moaşe care,
după ce recunoaşte copilul în termeni
hierofanici („Aceasta e însemnarea
despre sfârşitul timpurilor sau
însemnarea despre toate timpurile
deodată”), nu ezită să lanseze
profeţia ce „un întreg popor aştepta
de veacuri: <<E harta Ierusalimului
de-al doilea, semn născut, şi nu făcut,
venit de la Domnul şi la care se cere
închinare>>”. Povestea începuturilor
legendare ale lui Vespasian Moisa se
încheie cu descinderea sa într-un
Bucureşti care iniţial nu-i înţelege
nici esenţa supranaturală, nici
misiunea mesianică. Episodul este
construit printr-un procedeu specific
literaturii fantastice iv , constând în
tentativa da a acorda unui şir de
fapte inexplicabile o explicaţie logică,
raţională: a se vedea, din această
perspectivă, reacţiile asistentei care îl
primeşte la Urgenţe pe Vespasian şi
se dovedeşte incapabilă a-i descifra
mesajul („Vino după mine cu îngeri
cohorte, la naşterea nouă, în timp”)
sau ale medicului de gardă care
primeşte impasibil tânărul febril şi
care, abia după ce febra îi depăşeşte
44° C, îl expediază decis cu o
explicaţie medicală: „E unul dintre
febrilii obişnuiţi pe care ni-i aduc în
ultima vreme de pe străzi, care sug
aburi de vopseluri din pungi, dorm
în canale, totul e normal. Să i se dea o
aspirină. Să fie lăsat să se ducă”.

Desigur, romanul lui Bogdan
Suceavă nu este o ficţiune fantastică
propriu-zisă, din moment ce nu
cartografiază o lume împărţită, egal,
între umbrele unui realism în fond
agresiv şi luminile unui fantasmatic
în mod evident taumaturgic. Are mai
degrabă elemente care suspendă, în
anumite momente, naraţiunea într-o
zonă a realismului magic – precum
transformarea miraculoasă, după
modelul bulgakovian, a unui loco-
tenent SRI, pe nume Trăistaru, într-
un motan tărcat, roşu, care continuă
cu responsabilitate să îi spioneze pe
adepţii lui Vespasian Moisa sau
trimiterea, la Bucureşti, a unui emisar

secret (amintind, pe undeva, de
trimisul aşteptat cu teroare în
Săptămâna nebunilor) din partea
emirului din Salibaar: trimisul  este
„un bărbat cu însuşirea de a fi
realmente nevăzut, deţinător a şapte
paşapoarte şi trăitor a şapte vieţi
paralele”, care înzestrează „echipa”
lui Vespasian cu patru milioane de
dolari. La fel, elementele de un lirism
autentic, care irizează naraţiunea în
puncte bine alese, nu par nici ele a
deturna fondul apăsat satiric al
majorităţii paginilor, dar în realitate
operează mutaţii profunde în
ideologia lectorului, obligându-l să
filtreze în ţesătura predominant
realistă nodurile parabolice şi/ sau
pe cele simbolice. Să observe, altfel
spus, că dincolo de complicatele fire
narative şi intrigi secundare, terţe etc.
ale cărţii, dincolo de tabloul aproape
apocaliptic al unei Românii măcinate
de putreziciune şi simulacru ideo-
logic, de anomalia devenită normă
existenţială, instanţa auctorială pro-
iectează o meditaţie tulburătoare
asupra României profunde, dar
extrem de vulnerabile. În termenii
unui personaj cu funcţie de alter ego
al autorului, îmbrăcat în haina unui
înalt prelat, avem de-a face cu o criză
teribilă de idei – demonstrată de
imediata, monstruoasa proliferare a
celor mai tâmpe emanaţii ale gândirii
: „Ceea ce găsesc eu tulburător la
români este cantitatea uriaşă de
nebunie care domneşte în toate
straturile sociale, în toate păturile
acestei lumi care se schimbă şi se tot
schimbă (…) Căci este o criză de idei.
E suficient ca o idee oarecare să
plutească şi gata, produce o sectă
fundamentalistă, oameni care sunt
gata să ucidă în numele acelei idei. E
ca şi cum tot ce ar zbura ar îngheţa în
aer. Aşa şi cu ideile. Cum răsar, cum
îşi capătă cea mai monstruoasă
materializare”..

Pentru acest cititor obligatoriu
atent al ficţiunii prozastice a lui
Bogdan Suceavă este de altfel cu
totul evident că Vespasian Moisa îşi
capătă, de la început, statutul de
personaj nodal, capabil a de a capta,
printr-o forţă centripetă spectaculară,

toate energiile celorlalte figuri textu-
ale. Convins, el însuşi, că nu se poate
sustrage unei misiuni sacre („Unde
să plec, atunci când Cetatea aceasta e
scrisă pe mine? Când aş pleca, ar fi ca
şi cum aş lua Bucureştiul cu mine şi
l-aş târî după mine departe”), eroul
posedă şi o excepţională forţă
persuasivă, determinând nu doar
individualităţi lipsite de identitate
precisă ori finalitate ontologică, ci şi
grupuri tot indistincte, dar din ce în
ce mai numeroase să îl urmeze fără
ezitare („zeci şi apoi sute de oameni
care nu aveau altceva au început să-l
caute”, ne precizează undeva narato-
rul). Adepţii se înmulţesc peste
măsură, îşi conferă o identitate
nominală (Vestea Domnului) care să
definească precis scopul acestei mul-
ţimi anonime şi confuze. Conştientă,
în timp, de propria forţă numerică,
fascinată de discursul polifonic al lui
Vespasian Moisa, noua sectă  îşi
găseşte şi un sediu potrivit, Vila
Lahovary (primită de la Vasile
Gheorghe, managerul general al unei
companii de comerţ internaţional),
unde îşi poate, în sfârşit, elabora
strategiile cele mai potrivite pentru a
cuceri Bucureştiul şi, odată cucerit
Centrul, de a resorbi şi Marginile în
creuzetul noii ideologii care poate
salva lumea. Doctorul Arghir func-
ţionează ca strateg principal al mişcă-
rii, purtând o asiduă corespondenţă
cu Patriarhia Română, Fundaţia
Soros, Ministerul Culturii, instituţiile
media şi chiar Statul Major al
Armatei. În timp ce majoritatea
membrilor este prinsă, desigur, într-
un pseudoceremonial urmărit în
permanenţă de spionul nesimțit al
securiştilor, agentul metamorfozat în
motan (expusă, impasibil, colonelului
Focşăneanu, ordinea gesturilor
zilnice a păcătoşilor în sfârşit pe cale
să se mântuiască pare cu totul
inocentă: „îşi petrec toată ziua în
rugăciuni, în exerciţii de respiraţie,
nu se comentează politică, nu au
orientare creştin-democrată, nici
excesiv liberală. Pe de altă parte, nu
au nici un fel de potenţial social-
democrat.(…) Vespasian Moisa le
vorbeşte, uneori. Ei îl întreabă şi el le
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răspunde în pilde. Sunt tot felul de
fabule asupra cărora ucenicii lui
discută după aceea. Nu am văzut
nicio minune. Nu am văzut nicio
armă. Nu au dezbătut chestiunea
Transilvaniei si nu am observat
legături cu bisericile protestante
maghiare. Nu au discutat nici un
proiect de federalizare a României”).

În paralel, însă, pe fondul
identitar atât de precar în tulburele
interval în care se desfăşoară faptele,
iau naştere şi alte grupări sectare.
Cea mai puternică dintre celelalte
mişcări, cea care devine, automat,
rivala sectei adunate în jurul lui
Vespasian Moisa, se dovedeşte secta
„ştefaniştilor”, condusă de un lider
cu totul diferit de Vespasian:
considerându-l pe Ştefan cel Mare,
„omul absolut al romanităţii”, Darius
propovăduieşte acţiunea de
inspiraţie voievodală – dar o
transformă în manifestări de o
violenţă extremă, îndreptând-o
împotriva comercianţilor turci, pe
care-i vede în mod evident drept
urmaşii ienicerilor şi spahiilor
împotriva cărora luptase modelul
sacrosanct. În fapt, singura diferenţă
esenţială între adepţii celor două
mişcări constă tocmai în modalitatea
diferită de a pune în practică
principiul propovăduit de
conducătorii lor: pe de o parte, arma
cuvântului, a logosului care, singur,
poate face şi desface lumi
(Vespasian), pe de altă parte, arma în
sensul pur fizic al termenului, căci,
singură, forţa fizică poate schimba
ordinea lucrurilor (Darius); pe de o
parte, aşadar, contemplaţia, pe de
alta, acţiunea. Altfel, între membrii
celor două secte există o serie de
similitudini bine camuflate în
tăvălugul factologic; cea mai frapantă
este prezenţa, între apropiaţii celor
doi conducători, a câte unui
exponent al categoriei sportivilor ce
reprezintă forţa brută: un fost
campion naţional de karate lângă
Vespasian, respectiv un fost
vicecampion naţional de lupte greco-
romane, Negru, lângă Darius. La fel
ca şi aceştia, în faţa unor situaţii
limită inclusiv mulţimea de adepţi a

lui Vespasian acţionează conform
instinctului de turmă, haotic sau
chiar feroce. Încă o dovadă, prin
urmare, a faptului că autorul
cunoaşte foarte bine teoria lui René
Girardv despre legătura strânsă între
violenţă şi sacru în societăţile
primitive.

Am văzut, în expunerea
pisicească, ordinea gestualităţii la
care recurge Vespasian Moisa, noul
Mesia într-un Bucureşti care dublea-
ză, la o scară derizorie şi în fond
ridicolă, Ierusalimul în care descin-
dea adevăratul Mântuitor; eticheta
nominală conţine, în fapt, un avertis-
ment asupra esenţei transcendente a
personajului – „Moisa” îi comprimă
în mod evident destinul mesianic, în
timp ce „Vespasian” sugerează la fel
de bine revolta îmblânzită (oarecum
pacificatoare, căci asumată în numele
unui ideal armonic) şi capacitatea de
a drena, aşadar de a exercita asupra
celorlalţi o funcţie de primenire
spirituală. În sine, această îndelung
aşteptată figură mesianică este
proiectată exact după modelul
absolut al creştinismului. Altfel spus,
Bogdan Suceavă respectă în
construirea eroului din Venea în
timpul diez chiar paradigma
christică. Mai mult decât atât, trebuie
să insistăm asupra faptului că
Vespasian Moisa este singura figură
a romanului care îşi va păstra, de-a
lungul intrigii turbionare, inocenţa
primară, aura aproape angelică ce îl
însoţeşte de la început. Ceea ce nu
exclude, dimpotrivă, augmentează o
luciditate care este a responsabilităţii
de sorginte divină. Celorlalţi le este
specifică mai degrabă absenţa unui
eu definitoriu, incapacitatea de a
participa la fluxul evenimenţial altfel
decât ca simplu spectator (deşi, ce-i
drept, mulţi dintre ei au iluzia co-
participării la spectacolul istoriei
aproape delirante). El este singurul
care ştie exact dacă nu de unde vine,
măcar cine este şi ce trebuie să facă:
„Căci eu în Cuvântul Lui am venit.
Dacă El nu m-ar fi vrut, eu n-aş fi
avut ce să caut aici. Dacă Domnul nu
m-ar fi trimis, atunci n-aş fi fost

înconjurat de atâţia oameni minunaţi.
Domnul m-a trimis şi El mă va
chema din nou să mă întorc din
aburul din care am purces, atunci
când nu va mai fi nevoie de mine”.
Majoritatea personajelor secundare
sau de fundal ale romanului suferă,
apoi, deşi în doze diferite, de
procesul lent, dar sigur de alienare,
de înstrăinare nu doar de sine, ci şi
de lume (fişa caracterologică a
fostului campion de karate, poseso-
rul unui organ sexual atât de gros,
încât „în erecţie arăta ca o cărămidă
înfăşurată în bicepsul stâng al lui
Muhammad Ali”, este emblematică
în acest sens: „se pierduse pe sine
într-o umanitate cu care nu se potri-
vea deloc”). Vespasian îşi explorează
dinamica identitară perfect conştient,
doar pentru a-şi asuma, din nou,
misiunea de salvator de suflete şi
pentru a se deschide, mereu, spre
ceilalţi.  Le refuză însă orice tentativă
de a-l transforma într-o fantoşă a
ideii de libertate şi de credinţă, aşa
cum le înţelege el: refuză, concret, să
intre în politică, deşi este asigurat că
are toate şansele şi că va beneficia
inclusiv de sprijinul figurilor
impozante ale politicii, administraţiei
şi culturii ţării; refuză, identic, să
primească sume de bani, deşi este
asigurat că ele pot deschide uşi
negândite, pot ajuta la construirea de
sfinte lăcaşe şi, la rigoare, cumpăra
chiar suflete în plus: „Nu ne aflăm
aici pentru a face politică sau
aranjamente, de vreun fel sau altul,
cu nimeni. Nu asta avem noi de
făcut!”

Refuzul racordării la realitatea
socio-politică a ţării al cărei profet
devine nu îl scuteşte, însă, de
sacrificiu. În jurul lui, nebunia creşte,
ca o ciupercă uriaşă ce ameninţă să
distrugă întreaga lume – iarăşi deloc
întâmplător, în roman există câteva
sugestii ale generalizării nebuniei şi
fanatismului religios şi ideologic;
între ele, ştirile televizate (ce funcţio-
nează, în treacăt fie spus, exact ca şi
decupajul epistolar prezentat în
paginile cărţii, ca un dublet mediatic
al realităţii româneşti, unul la fel de
grotesc ca şi originalul) despre
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vânătoarea de vrăjitoare din Congo
sau Arhiepiscopul Emmanuel
Milingo, „un vindecător controversat
şi exorcist din Zambia, care în
prezent se află la Roma”.
Agresivitatea din jurul lui Vespasian
creşte, la rândul ei; ştefaniştii se bat
cu adepţii Veştii Domnului (ştirea
mediatică se va baza pe lupta
neocreştinilor cu sataniştii!) şi îşi
pierd cu totul controlul, după ce
poziţia de lider a lui Darius este
compromisă de un individ care
susţine că este reîncarnarea lui Ştefan
Cel Mare, dovedindu-le foarte
tinerilor adepţi realitatea vorbelor sale
prin câteva argumente infailibile
(fizionomia, înălţimea şi cunoaşterea
în detaliu a tuturor bătăliilor
ilustrului strateg pe care îl reînvie).
Noul lider – care exaltă în special
figura lui Mircea Lucescu (pentru că,
fireşte, îi bate măr pe turci la ei
acasă!) – porunceşte şi conduce
operaţiunea de răpire a lui
Vespasian. Prins, bineînţeles după ce
este vândut de unul dintre apropiaţi
(profesorul Diaconescu), acesta
reiterează, deşi într-o manieră pe
alocuri ridiculizată, destinul christic:
urcă o Golgotă simbolică (Dealul
Mitropoliei), e înjurat, bătut cu
sălbăticie, condamnat la moarte,
aproape tras în ţeapă şi în final supus
unui ritual defăimător de cea mai

joasă speţă (ştefaniştii urinează pe
harta Bucureştiului, grefată în pielea
muribundului). Părăsit, în agonie, de
adepţii lui Ştefan, care se grăbesc să
prindă la televizor un meci de fotbal,
devenit pentru ei unul de importanţă
naţională, Vespasian Moisa este ucis
chiar de cel mai iubit dintre ucenici ai
săi. Venit să-l salveze, împreună cu
Barbie, Trubadurul înţelege că doar
moartea Învăţătorului (atribuită
ştefaniştilor, deci convertită în
martiriu) îi va prelungi mitul. Îl
ucide, prin urmare, cu infinită
tristeţe, şi numai după ce primeşte
chiar încuviinţarea vizuală a celui-
care-trebuie-sacrificat. Scena morţii,
încheiată cu o apoteoză consfinţită
prin scindarea în esenţele primare ale
lui Moisa („trupul lui se desparte în
două, ca o umbră ieşind din alta, ca o
părelnică flacără pâlpâind în argon,
ca o umbră transilvană ieşind dintr-
un trup muntenesc (…), ca o
despicare a materiei până la cele din
urmă forţe elementare”) împinge
simbolicul cărţii la cote impresio-
nante.

Desigur, putem interpreta, la
rigoare, romanul drept „patria de
hârtie”vi a exilatului Bogdan Suceavă
– o patrie de hârtie total des-
idealizată, convertită, din locus
amoenus, într-un kitsch al conceptului
de ţară, în care colcăie fiinţe

dezaxate, lipsite de identitate şi de
ideal. Dar chiar în acest caz, trebuie
să recunoaştem că secvenţele care îl
plasează în prim-plan pe Vespasian
Moisa aruncă o lumină, fie ea şi una
difuză, stranie, asupra umanităţii
care locuiesc acest spaţiu al
pierzaniei. Finalmente, umanitatea
care populează lumea de hârtie a lui
Bogdan Suceavă nu dovedeşte
altceva decât că are o disperată
nevoie să îşi afle profeţii. Nu altul
este sensul epilogului romanului, în
care ni se prezintă, hélas!, intrarea
triumfală a unui nou Mesia, Marian
Tihomir, venit, atenţie!, nu din
Întorsura Buzăului, ci „dintr-o lume
pierdută, din timpul diez al
simţurilor noastre rănite”. Dacă,
dintr-o perspectivă, citim acest epilog
drept o replică transparentă la
Principele lui Eugen Barbu – având,
ca şi acesta din urmă, funcţia de a
sugera reiterarea barocă, infinită, a
poveştii despre existenţa Răului în
lume – dintr-o alta putem să îl
interpretăm ca o recunoaştere, una
de o tristeţe sfâşietoare, a faptului că,
la fel ca, bunăoară, „ţara tristă, plină
de umor” a lui Bacovia, România
profundă, esenţială a lui Bogdan
Suceavă, această Românie „din tim-
pul diez al simţurilor noastre rănite”,
are nevoie de salvare.

Note:
i Bogdan Suceavă, Istorii personale, interviu realizat de Radu – Ilarion Munteanu pentru revista “Tribuna”, 1-15 august 2006, reprodus ulterior în
Bogdan Suceavă, Distanţe, demoni, aventuri, Bucureşti, Tritonic, 2007, p. 260-261.
ii Despre distanţe: o experienţă personală despre rolul literaturii de ficţiune de azi, conferinţă citită pe 22 noiembrie 2006 la Centrul Cultural din
Piteşti, ulterior inclusă în Bogdan Suceavă, Distanţe, demoni, aventuri, Bucureşti, Tritonic, 2007, p. 219-226 ;
iii În 2000, a aruncat cerneală în faţa lui Emil Constantinescu ; în 2002, a tăiat cu toporul toate cablurile TVR Timişoara ; supus unei expertize
psihiatrice şi închis, ca urmare a acestor fapte – atribuite, fireşte, revoltei împotriva guvernanţilor, respectiv „împotriva instituţiilor de televiziune
din întreaga ţară care mi-au luat interviuri, m-au filmat, dar care mi-au cenzurat declaraţiile" – este graţiat în 2003, de Ion Iliescu. Timişoreanul
recidivează, natural, după foarte puţin timp : merge imediat la Bucureşti, urcă acoperişul Universităţii, unde aprinde o torţă şi începe să cânte
cântece patriotice. În 2004, îl scuipă pe Sergiu Nicolaescu, la data respectivă, candidat la Președinția României. În 2007, tulbură funeraliile  lui
Teoctist, apoi intră în greva foamei, pentru că Judecătoria din Deva nu îl recunoaşte oficial ca strănepot al regelui Decebal (cu care susţine că are un
element fizionomic comun – un semn de forma literei greceşti „pi” pe faţă). Tot în 2007, depune memorii după memorii la Parchetul de pe lângă
Judecătoria Timişoara, susţinând că a descoperit mormântul lui Adolf Hitler etc. etc.
iv Aşa cum e ea ilustrată de studiile de gen ale unor Roger Caillois, Louis Vax, Jean-Louis Steinmetz sau Tzvetan Todorov, schema uzuală a prozei
de gen este următoarea:  un timp t 1, care introduce cititorul într-un spaţiu banal, echilibrat şi stabil, un t 2 în care se produce şocul puternic,
determinat de tulburarea legilor considerate, anterior, drept riguroase şi chiar imuabile, un t 3 în care se încearcă o ineficace revenire la real şi aşa
mai departe, până la un t ambiguu, în care practic fisura în ordinea firească a lumii este pecetluită, iar soluţia realistă a dilemei existenţiale a eroului
este cu desăvârşire interzisă. Episodul petrecut în spitalul bucureştean unde este internat, imediat după sosirea în capitală, Vespasian Moisa ar
corespunde secvenţei t 3.
v A se vedea, din această perspectivă, cartea Violenţa şi sacrul, traducere Mona Antohi, Nemira, Bucureşti, 1995.
vi Sintagmă consacrată în remarcabilul „eseu despre exil” al Nicoletei Sălcudeanu : Patria de hârtie, Aula, Braşov, 2003.
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Valeriu STANCU

Balada petalei
de roză

Povara toamnei, fluture-n călduri
Lumină stinsă-n ornice de seară
Cu minutare lacomele guri
Ce-aşteaptă prada lunii să apară...

Risipire
Din rugul înstelat
au muşcat
mlădierea şi clipa;
în pavăza nopţii
amurgul a cîntat
adormirea,
risipa...

Cearcănul
clipei

cum bate ceasul fără minutar
zborul măsurîndu-mi

cum bate ploaia pe acoperiş
ca mai apoi s-o-nghită ars pămîntul
cum bate ploaia-n gene pe furiş

cum bat în piept, grăbindu-se spre moarte
secunda ospăţului
cearcănul clipei
vegherile oglindirii

cum bate toaca dezmorţind credinţe
din bronz şi lemn ce vara-şi va scrumi

cum bate noaptea în orbita grea
sleită de chemările luminii
şi crucea bate-n braţele de lut
neostoiţi, se-nvăluie în ea
estropiaţii,
orbii,
pelerinii...

cum bate ceasul, suflet de oţel
către osîndă zborul măsurîndu-mi

cum bate gîndul tîmpla fără leac
răstălmăcind poveţe şi litanii

cum bate...
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Rugă de străin
Iubita mea ca un potir de floare,
Ca un preablînd şi neştiut poet,
Cînd ai să pleci, să te-nstrăini încet,
Ca să nu simt cum lipsa ta mă doare.

Ia-mi chiar şi visele de ieri cu tine,
Să nu tînjesc după plecarea ta
(deşi o vreme te voi aştepta),
Şi-acolo unde pleci, să-ţi fie bine.

Nu te-ncărca de doruri şi regrete,
Că pentru tine drumul încă-i lung...
În vadul umbrei cînd am să ajung,
Vei mai purta alintul meu în plete.

Să pleci tiptil, ca raza din fereastră,
Prefă-te lacrima că nu mi-o vezi :
Un abur înturnat de prin livezi
Va negura privirea mea albastră.

Să-mi iei din somn parfumurile-ţi toate
Şi forma trupului din mîini să-mi iei...
Cu tainicile sufletului chei
Deschide-mi uşa spre singurătate!

Păşeşte-ncet, dar nu pleca hoţeşte
Ia-ţi visul, zborul, floarea de salcîm,
Şi-n poartă, aruncat pe caldarîm,
Să-mi laşi trecutul ce te stinghereşte.

Ia-mi ce mi-ai dat : lumină, voluptate,
Ia versul meu din cîntece de stea,
Bluziţa albă, cana de cafea
Şi nopţile de raiuri şi păcate...

Iubita mea ca un zuluf de floare,
Ca un preablînd şi neştiut poet,
Cînd ai să pleci, să te-nstrăini încet,
Ca să nu simt cum lipsa ta mă doare!

Balada petalei
de roză

Ca pe-o beţie te-aş purta spre seară
Garoafă albă într-un cîmp de maci
Dar în mine-i toamnă, tu te-ndrepţi spre

vară
De povara noastră gîndul ţi-l desfaci.

Poteci în
cuvânt
Iată, caravana-i gata de plecare,
În bagaje poartă vise şi păreri
Ţinta dinainte-o ştie fiecare :
Rătăcita oază-a clipelor de ieri

Vom urma poteca în cuvînt ascunsă
Ca prin pătimaşe lespezi de nisip;
Nu va fi nici undă, nu va fi nici frunză,
Ci numai al nopţii de-ntomnare chip

Cărăuşi îi fi-vom preţ de o clipită
Cît ne frînge biciul rostuit în noi
Şi-ntre buze vorba arde nisipită
De păcatul vieţii şi de-al ei noroi

Ninge-n primăvară cu plecări domoale -
Cine ştie ţinta de o vom afla!
Iată, caravana-i gata de plecare
Înşeuate umbre, noi lipsim din ea…
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Ocheanul zării
Prin frunzişuri, toamna a săpat cavernă
Amforă de valuri arde în lăstuni
Aripa-şi coboară zborurile-n bernă
Şi-n potir de ceţuri, Noapte,-ai să ne-

aduni

Fă din giulgiul toamnei norilor veşminte
Ruguri de-ntuneric să aprinzi în noi
Dacă-n doi tăcerea plînsului ne minte,
Dă-ne-nsingurarea, Noapte, înapoi!

Lacrimă-i lumina în ocheanul zării
Săbii de-ntuneric ruginesc în teci;
Ne-or rămîne ochii zălogiţi ocării,
Cînd prin vadul umbrei, Noapte,-ai să ne

treci!

Sentiment de
toamnă

Dimineaţa încă-i limpezită-n rouă
Clopote de brume încă n-au bătut
Hai, întinde clipei braţele-amîndouă
Să luăm povestea de la început

Dimineaţa încă în potir de ceaţă
Rostuieşte vremii călător popas
Clopote de brume încă nu îngheaţă
Lacrima-ntomnării-n care am rămas

Dimineaţa încă-i flaut de lumină
Plînge-n el tăcerea visului în doi
Pe altar de lotuşi mor fără de vină
Clopote de brumă sîngerînd în noi

Nestinse
faruri

La farul clipei am făcut de cart
Să nu se-ntoarcă-n Veşnicul Departe,
Şi nu mai ştiu ce umbră ne desparte
Şi nu mai ştiu ce umbre ne despart.

De ochiul tău ce pleoapă mă separă,
Din trupul nopţii cui să fac sicriu?
Hotarul amintirii străveziu
Îmi e o prea izvornică povară.

Aprins-am farul cu un zor nebun
Să nu se piardă clipa în genune,
Şi nu mai ştiu ce am avut a-ţi spune,
Şi nu mai ştiu ce aş putea să-ţi spun

Clipa de
uimire

Să nu te mire ceasul de-nnoptare
Pe nesimţite rostuit în noi!
Însingurarea arde-n fiecare
Cînd vremea-şi dă secundele-napoi.

Să nu te mire că se şterg hotare
Între luceferi, lacrimi şi noroi!
Cînd printre ziduri nu aflăm cărare
Să nu te mire lacrima din ploi!

Să nu te mire-a serii lunecare
Pecetluită-n ale toamnei foi!
Cînd se sleieşte raza din fanare,
Să nu te mire că mai suntem doi!
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Ancoră de
fum

Plauri de-ntuneric, rătăcim pe ape -
Nu găsim hotare, nu găsim poteci;
Ca să-ţi fie ochiul de senin aproape
Spre străfunduri pleoapa veşnic ţi-o apleci

Vom porni din radă nava de iluzii;
Cerul e-n adîncuri noapte şi balsam;
Ţipă albatroşii înciudaţi, auzi-i!
Ca bagaj în cală doar cuvinte am.

Neodihna mării ancora de rouă
Tainic o-nfăşoară strîns pe cabestan;
Cu frînturi de stele peste punte plouă
Şi doar val e rîul căutînd liman.

Plauri de-ntuneric, cine să ne ştie
Nerobiţi furtunii să ne-aducă-n port,
Arămiţi, telurici, sub lumina vie
Ancorată-n zarea-n care-o să te port?!

Ninsoare de
zodii

Primeşte-mă-n fiinţa ta
Ca să mă apere de moarte
Şi numai nu mă întreba
Ce disperare ne desparte!

Ce sorţi vor cerne-n luntrea lor
Povara nefiinţei noastre?
În somnul sîngelui uşor
Mai vrea lumina să adaste.

Şi numai nu mă întreba
Ce-nsingurare-am strîns în rane,
Cînd ochiul meu se înierba
Ca viaţa vechii Ecbatane,

Primeşte-mă-n fiinţa ta
Ca-ntr-o jertfelnică nuntire
Că săgetat de ploi, cîndva,
Mă voi preface-n strai de mire!

Primavara
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Zvon de
întomnare

Dimineţi de pîclă încovoaie vara
Pleoapa nopţii cade parcă mai grăbit
Peste fire, toamna a venit, tîlhara,
Dar şi-n suflet toamna parcă a venit.

Ierburile sure nu mai pot să zburde;
Le cufundă-n tină cîte-un vînt pribeag
Boabele de rouă trec în turme ude
Şi-mbrumate strunga nopţilor şirag.

Nu mai vine vara – ai închis-o-n lacră
De-ntuneric singur şi de dor ursit;
Dimineţi de pîclă mă cuprind şi parcă
Azi şi-n suflet toamna tulbure-a venit!

Poteci de
valuri

Năvodul umbrei tainic se adînceşte-n
maluri;

Pe valuri albatroşii amurguri poartă-n
cioc;

În candelabrul lunii crepusculare baluri
Aprind de stele ruguri rotite-n nenoroc

Se adînceşte-n patimi a visului monadă,
Din val în val ecoul de ape-i zbuciumat;
Urmînd poteci orfane azi se întorc în radă
Vapoare de iluzii ce încă n-au plecat

Catargele se-nclină. În lemnul lor
dospeşte

Miasma lucitoare a brumelor din val;
Se încovoaie marea lovită de un peşte
Liliachiu sălbatic, mieriu şi verde pal

Năvodul umbrei, tainic, îşi leapădă
conturul

Pier nave fără număr îngenunchind sub
stînci;

Te-ai rătăcit prin ceţuri şi nu ştiu unde-i
furul

Ce-a-ntunecat cu vremea privirile-ţi
adînci…

Veşmânt
Bolnav de noapte-i bietul arlechin
Înveşmîntat în rouă şi venin
Înveşmîntat în zare şi poteci
Cuibar e pieptul lui, de lilieci;

Altar de noapte-i bietul arlechin.

Cu lujer alb de întomnate flori,
Să-l sprijinim mereu de subsuori,
Ca să nu doarmă singur şi mereu
Să-i pară trupul de-ntuneric greu,

Un lujer alb de îmbrumate flori!

Bolnav de noapte-i bietul arlechin,
Iar rîsu-i vechi, lovit de mult senin
S-a-nveşmîntat în pulbere de stea,
S-a-nveşmîntat în doar tristeţea mea…

Eu sunt bolnavul, tristul arlechin!
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Elleny PENDEFUNDA

Excursie într-o lume
ca a mea

-am plimbat
printre tablou-
rile pline de
culori stridente
ale lui Baruch
Elron. Am ve-
nit direct de la

școală la expoziție. Era frig și eram
îmbrăcată cu multe haine de care nu
m-am îndurat să mă dezbrac.

Înăuntru era o toamnă de culori și
inima mi s-a încălzit pe loc. Lumea
tablourilor părea să fie și lumea mea,
sau lumile noastre difereau sigur de
ale celorlalți care priveau, comentau
și probabil pricepeau câte ceva din
acel timp în care ouăle nășteau
animale și flori, iar găinile făceau ouă
sub formă de cuburi. Mărgele din
sticlă se rătăceau printre culori și gloanțe din bile sau ouă străbăteau

mințile și pălăriile
oamenilor.

Trupurile deve-
neau uși și picături-
le de ploaie pere.
Nu știu dacă eram
azi sau altă dată,
dar sigur cei din jur
stăteau pe loc și
lumea din tablouri
se mișca mereu ...

Tainele ascunse
în minunata lume
pe care am desco-
perit-o în expoziție
le-am simțit mai
ales în ochii zâmbi-
tori și buni ai
doamnei Lydia
când vorbea despre
picturile soțului ei.
Mă voi întoarce cu
plăcere în lumea
care mi se pare ca a
mea.

Foto: Marcel Cahniță

M
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Cronica de expoziție semnată începând cu
acest număr de Elleny Pendefunda este de
fapt o invitație pentru participarea la
vernisajele realizate de Galeriile Dana.
Membră a redacției noastre, deținătoare a
Marelui Premiu la Concursul de Artă
Plastică «N. Tonitza» 2010 și a Medaliei Sf.
Luca pentru Pictură, Elleny vă invită în
lumea văzută prin ochii ei, altfel decât cea
percepută de noi.

Legenda
p. 362 / Sacrificiu floral
p. 363 / Provocările vieții
p. 364 / Lydia Elron și Elleny Pendefunda

Dezumanizare
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Constantin COROIU

Cehov şi marele
său biograf

rozatorului A. N.
Varlamov din Mos-
cova (n. 1962), au-
torul microroma-
nului – Naşterea,
publicat mai întâi,
în linia tradiţiei

literare ruseşti, în foileton, de
binecunoscuta revistă Novîi mir, i s-a
acordat pentru scrierea amintită
Premiul Soljeniţîn, în valoare re
20.000 de dolari. În motivaţia
prestigiosului premiu se remarca:
„introspectarea, prin proza artistică,
a vigorii şi fragilităţii sufletului
omenesc, a destinului acestuia în
lumea contemporană”, ca şi
„pătrunderea sensului căilor
literaturii ruse prin abordarea
genului biografiilor de scriitori”.

Mi-a reţinut atenţia mai ales a
doua frază, care vizează biografia:
gen dificil, abordat, în epoci diferite,
de mari scriitori, de critici, istorici şi
eseişti iluştri, şi atât de prizat în
toate culturile care se respectă şi nu-
şi ignoră valorile şi reperele.
Dificultatea lui începe chiar cu
opţiunea biografului pentru o
personalitate sau alta. Fiindcă, e
aproape un truism, nu orice
biografie este şi un destin, nu orice
biografie devine aşazicând epică,
deşi fiecare dintre noi are
sentimentul şi nu o dată chiar
convingerea că viaţa sa e un roman,
aşa cum nu orice biograf este un G.
Călinescu, un Stefan Sweig sau un
Henri Troyat. De altfel, primul

dintre cei trei
pomeniţi a definit
magistral condiţia
genului biografic, el însuşi fiind
autorul inegalabilelor „Viaţa lui
Mihai Eminescu” şi „Ion Creangă”.
„Ce este biografia unui scriitor? – se
întreabă Călinescu. Este viaţa în
sensul cel mai înalt al cuvântului,
succesiunea de momente superioare
sufleteşti explicând opera, sinteza
ideologică a zilelor trăite proiectată
pe tabloul epocii. Biografia ca şi
romanul e o operă realistă, adică de
generalizare concretă, iar nu de
noutate naturalistică. Şi fiind vorba
de viaţa unui artist, clasificarea nu e
caracterologică decât întâmplător, ci
eseistică, interesându-ne în fond un
mod de oglindire a vieţii printr-o
existenţă de creator. A vorbi de
viaţa sentimentală a lui Chopin fără
a scoate un cuvânt despre muzica
lui este o aberaţie. Capitolele unei
biografii sunt implicit sau explicit o
cronologie a operei”. Şi încă:
„Biografia artistului începe, aş
spune, nu cu anul naşterii, ci cu anul
morţii. Cine nu trăieşte post-mortem,
crescând după aceea mereu, nu-i
obiect de biografie (Fals jurnal,
întocmit şi prefaţat de Eugen
Simion, Editura Fundaţiei Pro, 1999,
pp. 377 şi 379).

Unul dintre marii biografi, care
parcă ar fi scris având în faţă aceste
consideraţii ale lui Călinescu pe
masă, este tocmai rusul Lev
Tarasov, alias Henri Troyat, născut

la Moscova, în 1911, trăitor la Paris
de la vârsta de 9 ani şi deci
naturalizat francez, mort la vârsta
de 95 de ani, scriitor polivalent,
autor al unei opere vaste,
cuprinzând, între altele, câteva
romane distinse cu cele mai râvnite
premii şi intrate în fondul principal
de valori al literaturii secolului XX,
membru al Academiei Franceze.
Biografiile scriitorilor ruşi:
Dostoievski, Puşkin, Tolstoi,
Gogol, Gorki, Turgheniev, Cehov,
Marina Tsvetaeva, publicate de
Henri Troyat de-a lungul a peste 60
de ani (1940-2001), ca şi cele
consacrate unor clasici ai literaturii
franceze ori unor personalităţi
istorice, precum Petru cel Mare sau
Ecaterina cea Mare, sunt celebre.
Toate au fost traduse în numeroase
limbi, ecoul lor în diverse spaţii
culturale datorându-se în egală
măsură acribiei cercetătorului,
intuiţiei psihologului fin şi scriiturii
de o captivantă epicitate. Dintre
biografiile scriitorilor ruşi scrise de
Henri Troyat, la noi a apărut, mai
demult, cea a lui Tolstoi, iar cu câţiva
ani în urmă, Cehov, despre care
criticii nu au ezitat să afirme că este
o capodoperă a genului. Editată la
Flammarion, în anii ’80, această
biografie, ca şi toate celelalte este
deopotrivă cartea unui cercetător
riguros, a unui prozator cu darul
evocării, al povestirii, dar şi al unui

P
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avizat analist al mentalităţilor, cu
precădere al psihologiei elitelor
ruseşti iar, în ultimă instanţă, al
sufletului slav, despre a cărui
abisalitate s-a vorbit şi s-a scris atât
de mult, dar niciodată îndeajuns.

Se întâmplă ca tocmai marile
destine să nu creadă în destin. Este
cazul lui Cehov, raţionalistul rece,
intratabil, călit şi la şcoala unui
antimodel, care a fost însuşi tatăl
său. Un om de un bigotism grotesc
şi crud, găunos şi avar, cu un
comportament tiranic în familie, faţă
de copiii săi, dintre care Anton
Pavlovici s-a vădit a fi cel mai
marcat. „Acest tată – scrie Henri
Troyat, evocând momentul morţii
lui – pe care-l considerase un om de
paie infatuat, o băşică umflată cu
aer, nu îi marcase de fapt foarte
puternic caracterul? Oare nu ca
reacţie împotriva bigotismului
meschin al defunctului, împotriva
trufaşei lui autorităţi, împotriva
redundanţei sale verbale, îşi
afirmase Anton, încă de la cea mai
fragedă vârstă, scepticismul religios,
toleranţa universală, gustul pentru
scris? I se părea că în toate se
opusese atitudinii tatălui său”.

Ajuns celebru încă de la o vârstă
fragedă pentru un prozator şi un
dramaturg, Cehov îi mărturisea lui
Bunin că la 7 ani după moartea sa
nu îl va mai citi nimeni! Nu a văzut
deloc bine. Posteritatea lui s-a
dovedit şi se dovedeşte a fi
fabuloasă. Destinul său postum este
unic. Puţine nume ale literaturii
universale îi pot sta alături (şi) din
acest punct de vedere. Cehov
sfidează timpul, ierarhiile,
canoanele, ideologiile, toate -ismele.
„Pictor al omenirii în suferinţă” şi al
„paradisului banal”, cum
memorabil îl caracterizează marele
său biograf, cu Cehov ne întâlnim
tot mai des, pe măsura trecerii
vremii, la orice răspântie. El trăieşte
şi creşte mereu post-mortem, cum ar
zice G. Călinescu, iar în proiecţia
destinului postum însăşi biografia
sa devine o fascinantă şi dramatică
poveste pe care Henri Troyat o
deapănă cu o pană de maestru.

Născut într-un oraş uitat de lume,
Taganrog, departe de civilizaţia
europeană şi chiar de cea rusească a
epocii, într-o familie numeroasă,
provenită din clasa cea mai de jos, a
şerbilor, familie pe care el o va
scoate din sărăcie, cu o copilărie
nefericită, plină de privaţiuni,
Anton Pavlovici devine „doctor în
medicină” profesie căreia i se va
dărui fără zăbavă, până la a-şi
sacrifica propria sănătate, extrem de
şubredă. Dar Cehov este şi un
iniţiator de ample acţiuni sociale
(construieşte şcoli, reabilitează
spitale etc.). El e însă înainte de
toate, încă din timpul scurtei sale
vieţi, un scriitor emblematic care s-a
impus printr-o originalitate nu uşor
înţeleasă şi acceptată, dar
incontestabilă, şi asta într-o Rusie în
care printre contemporanii lui
Cehov se numără uriaşii
Dostoievski, Tolstoi, alţi mari
scriitori şi critici, pictori şi oameni
de teatru ce au revoluţionat arta,
precum Stanislavski, cu care a avut
o febrilă colaborare ca autor al unor
capodopere aflate la începutul
carierei lor universale, Rahmaninov
sau faimosul peisagist Isaac Levitan,
pentru a aminti doar câteva nume.
Surprinsă de noutatea literaturii
sale, intrigată uneori de discreţia şi
refuzul lui Cehov de a adera, necum
de a milita, la şi pentru vreo
ideologie politică, dispreţuind
laudele, lumea intelectuală rusă, şi
nu numai ea, a trebuit să constate
destul de repede că se află în faţa
unei personalităţi singulare, a unui
mare creator, a unei conştiinţe care
îşi asumă, ca scriitor, drama
condiţiei umane. Pentru nu puţini,
el a părut ca fiind cel aşteptat. Din
capitala imperială, Petersburg,
fratele său Alexei îi scria, în toamna
lui 1886 la Moscova: „Oamenii
discută ca şi cum ar fi convinşi că în
tine se află o scânteie divină, ca şi
cum ar aştepta ceva de la tine… fără
să ştie de fapt ce”. Şi totuşi, acolo, la
Petersburg, avea să se producă
răsunătoarea cădere a premierei cu
„Pescăruşul”, care îl va afecta
profund şi îi va spori scepticismul

privind talentul său de dramaturg:
„E clar că nu voi scrie nici o piesă. În
mod sigur nu am nimic de a face
nici cu teatrul, nici cu publicul…
Ducă-se la dracu!”. De altfel, Cehov
a crezut, în primul rând, în steaua sa
de prozator. Şi nu s-a înşelat. La mai
mult de un secol de la apariţia
capodoperelor Stepa, Salonul nr. 6
şi a multor altora, prozatorii nord
americani, de pildă, îşi mărturisesc
descendenţa din Cehov. Dar, din
fericire, datorită şi climatului de
puternică emulaţie novatoare din
viaţa teatrală rusească a ultimelor
decenii ale secolului al XIX-lea, şi
geniul său dramatic a biruit.
Murind, dramaturgul, ale cărui
piese sunt, de mai bine de o sută de
ani, permanenţe în repertoriul
oricărui teatru, fie el şi cu minime
pretenţii, din toată lumea, a ieşit din
scena vieţii în triumf. Era triumful
reprezentaţiei, de la Teatrul de Artă
din Moscova, cu ultima sa operă –
scrisă sub presiunea timpului care
nu mai avea răbdare şi, aproape la
propriu, cu sânge – Livada de
vişini. ”Ce greu mi-a fost să scriu
această piesă” – i-a mărturisit Anton
Pavlovici soţiei sale, Olga Kniper.

Mărturii, date, fapte necunoscute
până acum cititorului român,
analize, opinii ale unor mari
scriitori, critici, artişti, ziarişti,
contemporani cu creatorul Stepei şi
al Unchiului Vanea, ecouri,
confesiuni, evocate sau comentate
de marele prozator şi biograf, toate
alcătuiesc substanţa unei naraţiuni
ample care te cucereşte ca un roman
de aventuri şi te implică profund -
intelectual, moral, emoţional.
Documentând la tot pasul,
îndeosebi pe baza jurnalelor, a
memoriilor, a ziarelor şi revistelor
ruseşti din epocă, dar mai ales a
jurnalului intim şi corespondenţei
lui Cehov (aproape nu trecea o zi
din viaţa lui fără să expedieze sau să
primească o scrisoare sau o
telegramă), Henri Troyat a trebuit să
şi intervină însă, cu intuiţia şi
imaginaţia sa, pentru a umple
spaţiile goale, atâtea câte sunt, căci
întotdeauna au fost şi vor fi spaţii
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goale de mărturii. De altfel,
ficţiunea şi autoficţiunea îşi au, şi
ele, locul şi rolul lor în biografii ori
în scrierile memorialistice. Ele nu
falsifică, ci leagă, potenţează
povestesa, consolidează construcţia
epică, făcând-o mai credibilă şi mai
revelatoare. Marii biografi sunt, în
fond, reîntemeietori de mituri.

Ros încă de tânăr de tuberculoză,
maladie neiertătoare la acea vreme,
Cehov nu se cruţă. Refuză ani la
rând să se supună unui consult
medical; practic nu vrea să admită
că este bolnav. Munceşte ca şi cum
ar avea o sănătate de fier. Nu poate
sta prea mult într-un loc, deşi în
ultimii ani, pe măsură ce sănătatea i
se şubrezeşte alarmant, este nevoit
să petreacă, singur sau cu familia,
perioade de luni de zile sub soarele
litoralului Mării Negre, la
proprietatea sa de la Ialta, unde, nu
o dată, se simte părăsit, exilat. Când
se retrage la moşie, este solicitat de
ţăranii bolnavi. La Moscova, la Ialta,
la Petersburg, şi chiar în străinătate,
e asaltat de admiratori şi de mereu
alţi autoinvitaţi. După terifianta
călătorie în îndepărtata şi
misterioasa insulă Sahalin, unde stă
aproape o jumătate de an printre
ocnaşi, şi de unde se întoarce
puternic marcat ca de la o Academie
de studiu al existenţei tragice,
străbătând un fabulos itinerariu
exotic – Hong-Kong, Singapore,
Ceylon, muntele Sinai,
Constantinopol - Cehov se va
îndrepta spre Europa, fiind
impresionat, în drumeţiile şi
sejururile sale pe bătrânul continent,
mai ales de Italia. Admiră valorile şi
civilizaţia europeană, dar, ca orice
intelectual rus care se respectă,
priveşte totodată cu un ochi critic
realităţile Occidentului. Îi va fi dat
ca ultima lui călătorie să fie tot în
Occident, la Berlin şi apoi într-o
staţiune balneară din Germania, de
unde va fi adus pentru totdeauna în
Rusia, la Moscova sa dragă, într-un
vagon de culoare verzuie pe uşa
căruia scria „Transport stridii”. La
vederea lui, Gorki „s-a sufocat de
mânie”. Autorul Azilului de noapte

avea să-i scrie soţiei: „Mi se strânge
inima şi sunt gata să urlu, să plâng,
să mă bat de indignare şi de furie.
Lui, lui i-ar fi fost totuna dacă ar fi
fost transportat într-un coş cu rufe
murdare, dar nouă, societăţii ruse,
nu-i pot ierta acest vagon cu
inscripţia «Transport stridii»”. La fel
de indignat se arăta Şaliapin care îl
însoţea pe Gorki la tristul eveniment
al sosirii trenului mortuar iar, apoi,
la ceremonia de la cimitirul
Novodevicie, un Pantheon al
ruşilor. (Peste exact 80 de ani, la
Moscova, tot într-un iulie torid, am
avut privilegiul să mă reculeg la
mormântul lui Cehov frapat de
simplitatea lui printre atâtea
monumente umbrite de tei, între
care unele sumptuoase, precum cel
al lui Gogol din imediata apropiere).

Până la aventura numită
Sahalin, călătoriile iniţiatice ale celui
care se considera înainte de toate
prozator, scriitor de povestiri şi
nuvele, au fost cele din copilărie,
împreună cu mama, cu sora şi cu cei
patru fraţi. Plecau din Taganrogul
natal la Kniajina, un sat din
nesfârşita stepă a Doneţului, pentru
a petrece vacanţele la proprietatea
bunicului patern, administrator pe
moşia contesei Platov. Îngrămădiţi
între loitrele unei căruţe solide, fără
arcuri, cu fundul aşezat direct pe

osii, ajungeau la destinaţie după mai
multe zile: „Teleaga înainta încet,
zdruncinându-se şi scârţâind, într-
un nor de praf. Sub soarele crud,
câmpia îşi desfăşura cât vedeai cu
ochii oceanul de iarbă uscată în care
cea mai uşoară adiere de vânt
adâncea vârtejuri unduitoare. Mii
de musculiţe vibrau în aerul
fierbinte. Irezistibil, lui Anton îi
veneau în minte povestea mamei
despre expediţia de-a lungul
uriaşelor întinderi ruseşti, în
căutarea unui mormânt (al tatălui ei
– n. mea). Amintirea povestirii se
întretăia cu impresiile personale.
Fără să-şi dea seama admira
imaginile, parfumurile, zvonurile
viitoarei sale capodopere Stepa (…)
Opreau rar, mâncau la marginea
drumului, se scăldau în câte o baltă
sau se tăvăleau râzând într-o căpiţă
de fân, îşi petreceau noaptea în
vreun lan sau sub cerul liber, în
jurul focului aprins. Cu privirea
aţintită în flăcări, Anton îşi simţea
inima plină de veselă recunoştinţă
pentru cerul atât de înalt, atât de
pur, pentru fiinţele dragi care-l
înconjurau, înfăşurate în paltoane”.
Nu ne mai miră că atunci când va
scrie nuvela, îi va mărturisi unui
prieten, într-o scrisoare, că lucrează
„la o enciclopedie a stepei”.

Eugen Mircea, Primavara în livadă
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Cu toate că practică, adesea până
la extenuare, medicina, care spunea
el îi este soţie, iar literatura –
amantă, veniturile lui Cehov provin
din gazetărie, mai ales în perioada
studenţiei, şi apoi numai din
literatură. „La 32 de ani – scrie
Troyat – nepotul unui şerb devenise
moşier. Ca şi Tolstoi! Şi toate aceste
pământuri, crânguri, pietre, nu le
avea de la părinţi, le datora numai
scrisului. Personajele lui, de la cel
mai extravagant la cel mai umil, îl
făcuseră proprietar”. Anton
Pavlovici nu va uita niciodată că în
copilărie şi adolescenţă sărăcia îl
chinuise „ca o veşnică durere de
dinţi”. Datorită scrisului, îşi scoate
familia din sărăcie şi umilinţă.
Dăruieşte din câştigurile sale celor
aflaţi în nevoie, iniţiază acţiuni de
binefacere, ajută cât poate de mult
cu aerul că nimic nu poate fi mai
firesc pe lume: „Mă ocup de
medicină şi de literatură, îngrijesc
ţăranii, scriu nuvele şi, în fiecare an,
construiesc câte ceva”. Această
comunicare concisă dintr-o epistolă
este definitorie privind caracterul şi
temperamentul lui Cehov. Scrie
Henri Troyat: „În general vorbea
puţin despre sine, evitând să iasă în
evidenţă. Ai fi zis că stă la balcon şi se
uită cum îi trece viaţa. În orice situaţie
prefera să fie spectator şi nu actor”.
Ceea ce nu însemna nicidecum
indiferenţă, lipsă de acţiune, ci doar
discreţie, uimire şi sfială în faţa
spectacolului vieţii pe care o
înţelege, ca nimeni altul, „în cruda
ei ironie interioară”, cum observa
un contemporan al său, renumit
jurist şi psiholog. În fond, el era un
alt fel de actor, dintre cei pe care
specia noastră îi iveşte foarte rar,
poate la câteva sute de ani o dată.
Confruntat cu drama existenţei,
Cehov, raţionalistul implacabil, care
ne-a revelat, cu metafora unui mare
poet, că în fiecare casă de pe pământ
există o uşă care duce în Salonul nr.
6, lăsa să vorbească fapta prin ea
însăşi şi nu admitea nici un fel de
zgomot menit să atragă atenţia
asupra lui. În termenii limbajului de
rumeguş de astăzi, grija pentru

imaginea proprie şi cu atât mai mult
emfaza îi erau cu totul străine şi le
considera indecente şi socialmente
nocive. Modestia, teama de
publicitate şi de ridicol îl
caracterizau deopotrivă pe scriitorul
ajuns celebru la o vârstă când alţii
îşi caută drumul. Evenimentul din
seara de 17 ianuarie 1904, când
Cehov împlinea 44 de ani, este pe
deplin elocvent şi din acest punct de
vedere. Cei de la Teatrul de Artă din
Moscova, în frunte cu Stanislavski
programară premiera cu Livada de
vişini pentru a-l sărbători pe autor,
marcând astfel şi un jubileu: 25 de
ani de activitate literară. Cehov şi-a
dat seama că se pusese la cale o
manifestare omagială „şi pentru că
îi era groază de asemenea
manifestări, a hotărât ca în acea
seară să stea acasă”. După ce s-au
jucat primele două acte ale piesei -
„Stanislavski şi Nemirovici-
Dancenko i-au trimis un bilet în care
îi scriau că spectatorii şi interpreţii îl
aşteaptă în picioare. A sosit la
teatru, la sfârşitul actului trei, iar
regizorii şi interpreţii l-au târât
practic pe scenă, unde îl aşteptau
actorii şi delegaţii principalelor
societăţi literare din Moscova”. Au
urmat luări de cuvânt, elogii, un
munte de buchete de flori pe scenă,
cadouri etc. În sală, stăpânite de
emoţie, se aflau soţia sa Olga
Knipper, mare actriţă a Teatrului de
Artă, şi devotata lui soră – Maria.
Vorbind în numele prestigioasei
instituţii artistice, Nemirovici
Dancenko i s-a adresat: „Poate că
felicitările noastre te-au obosit… dar
un lucru ar trebui să te reconforteze:
gândul că ceea ce vezi aici nu este
decât o mică dovadă a afecţiunii
nemărginite pe care ţi-o poartă
societatea rusă cultivată. Teatrul
nostru îţi datorează atât de mult ţie,
talentului tău, blândeţii inimii tale şi
sufletului tău curat încât pe bună
dreptate poţi spune: acesta este
teatrul meu”. După „panegiricul pe
mai multe voci” care a durat mai
mult de o oră, timp în care
spectatorii au stat în picioare
aplaudând şi ovaţionând, „Cehov s-

a retras extenuat, fără să fi
pronunţat nici un cuvânt de
mulţumire”. Fusese pentru el un
adevărat chin. Stanislavski avea să
observe: „Se simţea parcă în aer un
iz de înmormântare. Aveam cu toţii
inima grea”. De altfel, grav bolnav,
Cehov se va stinge peste mai puţin
de şase luni, în hotelul din amintita
staţiune din Germania, sub privirile
doctorului curant şi al frumoasei
sale soţii,  care îi va supravieţui nu
mai puţin de 53 de ani (a murit în
1957). Simţind că se apropie clipa
marii treceri, la ora 3 din noapte,
medicul a trimis să fie adusă o sticlă
de şampanie: „Cehov a luat paharul
care i se oferea şi întorcându-se spre
Olga, i-a spus cu un zâmbet amar:
«De mult n-am mai băut şampanie».
Şi-a golit paharul şi s-a întors pe
partea stângă. După câteva clipe nu
mai respira. Trecuse din viaţă în
moarte cu simplitatea-i obişnuită.
Era 2 iulie 1904. Pendula arăta ora
trei”. Ziua a venit „cu ciripit de
păsărele şi freamăt de frunze. Olga,
fascinată, nu-şi putea lua ochii de la
soţul ei (…) «nu se auzea nici o
voce, va scrie ea, lipsea agitaţia
vieţii zilnice, nu era decât
frumuseţea, pacea şi măreţia
morţii»”.

A repovesti biografia lui CEHOV,
înseamnă, implicit şi explicit, a
vorbi despre lumea în care a trăit şi
a scris, despre relaţiile cu
contemporanii săi. Primele succese
şi primele eşecuri literare ale lui
Cehov se produc în anii ’80 ai
secolului al XIX-lea, într-o epocă,
într-o ţară şi într-o literatură „pline
de genii”, cum scria Alexandru
Paleologu. În martie 1886, când încă,
nesigur pe el, semna cu
pseudonimul Cehonte, primea
aşazicând botezul ca scriitor din
partea unei personalităţi cu o
autoritate incontestabilă:
academicianul Grigoregerovici, cel
ce „cu patruzeci de ani în urmă
salutase şi naşterea geniului lui
Dostoievski”, notează Henri Troyat,
care evocă acel moment crucial
pentru Cehov, în cartea sa. Din
Petersburg, Grigorevici îi scria: „Am
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citit tot ce poartă semnătura
CEHONTE, cu toate că în sinea mea
eram iritat să văd că cineva are o
părere atât de proastă despre sine
încât să considere necesar să
folosească un pseudonim… Aveţi
un real talent, un talent care vă
aşează mult deasupra scriitorilor
din noua generaţie…” Impactul
epistolei experimentatului
descoperitor de valori este atât de
puternic, încât pentru prima dată,
de nu cumva şi pentru ultima,
Cehov nu-şi stăpâneşte efuziunea:
„Scrisoarea dumneavoastră,
preabunul şi mult iubitul meu de
bine vestitor, mi-a căzut ca un
trăsnet din senin. Puţin a lipsit să nu
izbucnesc în lacrimi…”, încheind
apoi cu obişnuitul său optimism
moderat: „Nu am decât 26 de ani.
Poate voi reuşi să fac ceva, deşi
timpul trece atât de repede”. Şi, într-
adevăr, puţini sunt marii creatori
care s-au aflat într-o întrecere atât
de dură cu timpul scurt ce le-a fost
hărăzit, ca Anton Pavlovici Cehov.

Născut într-un veac al titanilor,
Cehov vine cu o nouă concepţie
despre literatură şi despre condiţia
scriitorului. Este convins că arta şi
politica trebuie separate. Îi admiră
pe marii scriitori ruşi, dar se şi
desparte de ei în multe privinţe.
Este critic cu decenţă, dar ferm,
inclusiv faţă de Tolstoi sau faţă de
Dostoievski, acesta din urmă –
spune el – „scrie bine, dar prea
multă vorbărie şi prea ostentativă”.
Îşi perfecţionează mereu stilul pe
care „îl dorea sobru, rapid, lipsit de
afectare”. Unei aspirante la gloria
literaturii, Lidia Avilova – frumoasa
şi bogata mondenă din Petersburg,
în casa căreia s-a aflat de mai multe
ori şi care l-a iubit enorm, iar în
amintirile ei avea să pretindă că şi
Cehov ar fi iubit-o – îi comunica,
după lectura unui manuscris, ce i-l
trimisese la Moscova: „Eroii
dumitale plâng, iar dumneata
suspini alături de ei. Ei bine, trebuie
să fii rece”. Autorul poate să plângă,
să sufere, atunci când scrie, dar
stările, sentimentele nu trebuie să
transpară în stilul său ori în

comportamentul personajelor. Este,
în esenţă, tocmai ce va constata,
privindu-l pe Cehov, un alt mare
scriitor, dar din cealaltă extremitate
a Europei – John Golsworthy: „Stilul
lui seamănă cu stepele monotone ale
patriei sale. Izbânda lui stă în aceea
că a făcut monotonia tulburătoare,
aşa cum se înfăţişează preria ori
deşertul celui ce le calcă întâia
oară… Cehov are o însuşire
excepţională; el ne arată sufletul
unui mare popor, şi îl arată fără a
recurge la patos şi la efecte false”
(subl.mea). Pe Tolstoi-profetul nu-l
aprobă, fiindcă se opune
progresului, deşi este impresionat
de forţa sa morală,: „N-am să fiu
niciodată un tolstoian”. Prozatorul
însă îi apare ca fiind un uriaş. În
timp ce despre el, am văzut,
prezicea că nu-l va mai citi nimeni
după 7 ani de la moarte, despre
Tolstoi crede că „nu va îmbătrâni
niciodată”. Ceea ce nu înseamnă că
nu are rezerve privind unele aspecte
ale operei tolstoiene. „Cunoaşterea
medicinei m-a scutit de multe
greşeli, pe care nu le-a putut evita
nici Tolstoi însuşi, de pildă, în
Sonata Kreutzer” – constată el.

Apreciindu-i sinceritatea,
consecvenţa, amabilitatea şi acea ars
poetica (a cărei modernitate va
deveni din ce în ce mai vizibilă şi
mai fecundă, o dată cu trecerea
vremii, până astăzi), Tolstoi, la
rândul său, este de o severitate
excesivă cu Cehov: „Să ştii că îl
detest pe Shakespeare, dar piesele
dumitale sunt încă şi mai proaste
decât ale lui”. Declaraţia venea chiar
„în mijlocul corului de laude”,
generat de piesa Unchiul Vanea.
Era, scrie Henri Troyat, singura notă
falsă: „Unde este drama? În ce
constă? – întreba Tolstoi. Acţiunea
stă pe loc”. Evocând, într-o
conversaţie cu un scriitor,
comparaţia cu marele Will, „Cehov a
râs cu poftă încât i-a alunecat
lornionul de pe nas”. O reacţie cu
totul neobişnuită la el. În proză,
însă, creatorul Annei Karenina
descoperea la Cehov „forme noi”,
recunoscând că „în ceea ce priveşte

tehnica, el, Cehov, îmi este mult
superior”. Orice comentator al cărţii
lui Henri Troyat nu poate să nu
remarce un memorabil episod al
istoriei literare ruse şi universale:
prima întâlnire dintre cei doi mari
scriitori, la Iasnaia Poliana. Dacă cu
Dostoievski, Tolstoi nu s-a întâlnit şi
nu a vorbit niciodată, deşi s-au aflat,
la un moment dat, în aceeaşi sală
(vezi Ion Ionaşi: „Dostoievski şi
Tolstoi, poveste cu doi
necunoscuţi”, Ed. Fundaţiei
Culturale. Ideea Europeană, 2004),
cu Cehov lucrurile s-au petrecut
altfel: „De îndată ce a sosit, pe 8
august, 1895, l-a întâlnit pe bătrânul
scriitor pe aleea de mesteceni ce
ducea către casă. Tolstoi purta o
cămaşă de pânză albă. Cu un ştergar
pe umăr, se pregătea să se scalde în
râu. L-a invitat pe Cehov să-l
însoţească. Amândoi s-au dezbrăcat
şi s-au aruncat în apă până la gât. Şi
bălăcindu-se aşa, într-o goliciune
biblică, au schimbat primele idei. De
la început, simplitatea aceasta l-a
încântat pe Cehov. Aproape că uita
că se află în faţa unui monument al
literaturii ruse. Apoi s-au dus să se
plimbe pe drumul spre Tula, Tolstoi
lăudând avantajele mersului pe
bicicletă, pe care îl practica în ciuda
celor şaizeci şi şapte de ani ai săi.
Seara, Gorbunov a citit cu voce tare,
pentru familie şi musafiri,
fragmente din Învierea, pe care
Tolstoi tocmai o terminase, în prima
ei variantă. Dobândind încredere în
sine datorită primirii călduroase a
gazdei, Cehov a îndrăznit să-i spună
că, deşi îi plăcea scena procesului,
considera că este puţin probabil ca
eroina, Katia Maslova, să fie
condamnată numai la doi ani de
muncă silnică, pentru că tribunalele
ruseşti nu dădeau asemenea
sentinţe de scurtă durată. Tolstoi a
acceptat critica îndreptând
greşeala”. Cei doi se vor fi studiat
foarte atent. După această primă
întrevedere, Tolstoi îşi va împărtăşi
impresiile fiului său: „Este plin de
talent, are fără îndoială o inimă
bună, dar, în prezent, nu pare să
aibă un punct de vedere conturat
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asupra vieţii”. Mai degrabă era
vorba de un alt punct de vedere
asupra vieţii! Cehov însă, care
regreta că în romanul Învierea, a
cărui lectură o ascultase în neuitata
seară, personajele sunt purtătoarele
de cuvânt ale autorului, remarca
statura morală a celebrului scriitor:
„Când stai de vorbă cu Lev
Nicolaevici, te afli cu totul în
stăpânirea lui. N-am întâlnit
niciodată o fiinţă mai seducătoare şi,
ca să zic aşa, mai armonios
construită. Este un om aproape
perfect”. Şi pentru a ne da seama
mai bine de importanţa covârşitoare
pe care o acordă marele scriitor unei
asemenea prezenţe, într-o literatură,
într-o cultură, în lume, voi cita
dintr-o scrisoare a lui Cehov către
Menşicov, din 28 ianuarie 1900,
după ce află primul că Tolstoi este
bolnav: „Boala lui m-a speriat şi m-a
ţinut într-o stare de tensiune
maximă. Mi-e teamă de moartea lui
Tolstoi. Dacă ar muri, s-ar produce

un gol imens în viaţa mea. În primul
rând, nu am iubit pe nimeni cum l-
am iubit pe el (…) În al doilea rând,
atâta vreme cât în literatură există
un Tolstoi, e uşor să fii scriitor. Şi,
chiar dacă eşti conştient că n-ai
făcut nimic în trecut şi că nici nu
faci nimic nici în prezent, nu este
atât de îngrozitor, pentru că Tolstoi
creează pentru toţi. Ceea ce
înfăptuieşte el este o justificare
pentru tot ce oamenii speră şi aş-
teaptă de la literatură. În al treilea
rând, Tolstoi deţine o poziţie
fermă, are o autoritate imensă şi,
atât timp cât va trăi, prostul gust în
literatură, vulgaritatea, fie ea
insolentă sau lacrimogenă, vor fi
alungate şi ţinute în umbră” (subl.
mea).

Acum, la o sută de ani de la
moartea lui Tolstoi şi la mai mult de
un secol de la cea a lui Cehov,
prostul gust, vulgaritatea nu doar
au ieşit din umbră, ci au devenit de
o agresivitate de care nu scapă nici

capodoperele, începând cu Biblia. A
se vedea, de exemplu, scurtarea, de
către un editor „exigent” a
romanului Război şi pace sau filmul
porno „inspirat” de Evgheni Oneghin
al lui Puşkin. Asta ca să rămânem în
spaţiul rusesc, fiindcă în altele
situaţia este chiar mai terifiantă.

Henri Troyat dialoghează peste
timp şi se situează la acelaşi nivel cu
eroul său. De altfel, o confesiune a
marelui romancier şi biograf francez
de origine rusă, dintr-un volum de
dialoguri, apărut la Paris, în 1987,
mi se pare pe deplin relevantă:
„Când îl citesc pe Cehov, am
impresia că un prieten foarte drag
îmi vorbeşte în şoaptă. Tot timpul
cât am lucrat la biografia lui, mi se
părea că mă aflu într-o foarte
strânsă comuniune cu el. Cred că nu
am simţit niciodată faţă de un
scriitor un acord atât de profund cu
concepţia sa despre artă şi viaţă”

.

Eugen Mircea, Măr înflorit
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Mihai BATOG-BUJENIŢĂ

Mame
responsabile

âmpia pârjolită a Bărăganului în
mijlocul unui august secetos. Trenul
Feteşti-Ţăndărei-Făurei (schimbare!)-
Buzău. Într-un compartiment de clasa
întâi, stabilit aşa după reguli absolut
necunoscute, se află o mamă, destul de

nervoasă, transpirată, care ar putea fi comparată cu oala
savantului Papin, inspirat pare-se, la rândul lui, de o
situaţie cu înalt grad de similitudine. Mama cam la
prima vârstă critică. Este însoţită de un băiat de
aproximativ unsprezece ani, în mod sigur fiul, dacă
judecăm după acuzele de căscat, indolent şi inconştient
care i se aduc, din pricini oarecum necunoscute. Copilul,
totuşi, normal. Se aşează pe banchetă şi scoate o carte.
Se cufundă în lectură ignorând tornadele din preajmă.
Peste câteva minute, în compartiment intră o altă
doamnă, exact din aceeaşi categorie cu prima, doar că,
fără copil la vedere. Nu se salută, însă îşi aruncă bine
cunoscutele priviri otrăvite, specifice acestui gen de
întâlniri. Apoi, după un timp de studiu reciproc,
constatând că pe o rază de cinci kilometri nu este nici un
mascul care să prezinte importanţă îşi zâmbesc şi intră
in conversaţie.

- Vai ce căldură, vai ce miros, vai ce oameni
imposibili, tu, dragă, în fine, una-alta, aşa ca între
doamne educate şi cu bună creştere. Mai ales că, află
după cam două minute, sunt, ambele, din BUZĂU. În
scurt timp însă discuţia virează hotărât pe tema
accidentelor feroviare. Aici lucrurile plonjează direct în
horror. Capete tăiate, mâini şi picioare zdrobite în faţa
călătorilor îngroziţi de pe peron, oameni căzuţi sau
aruncaţi din tren, femei cu copii în braţe făcuţi terci de
locomotive cu abur sau electrice, în fine, cele mai teribile
întâmplări sunt narate cu mult talent patos şi trăire de
cele două doamne.

Departe de a trage vreo învăţătură din cele
rostite, băiatul, nepăsător, îşi vede de lecturile lui.
Mama, dar şi recenta prietenă, mamă la rândul ei, sunt
puţin cam perplexate de această atitudine, dar o pun pe
seama inconştienţei noii generaţii, generaţie care, spre
deosebire de a lor... Cunoaşteţi textul! Cele două
enciclopedii ambulante ale catastrofelor feroviare
continuă seria neagră cu noi şi noi exemple, care de care
mai macabre. Băiatul însă, lemn! Ba mai mult, la un
moment dat, fără să dea semne că ar fi îngrozit de cele
auzite, declară că îi este sete. Mama face ochii mari, plus
o figură acră şi îl îndeamnă să rabde, că până la BUZĂU
nu mai sunt decât trei ore şi că, aşa-i trebuie dacă-i
iresponsabil şi nu şi-a pregătit bagajul pentru drum.
Corect!

Apoi cele două mămici trec la analiza accidentului
din STAMORA-MORAVIŢA putea fi comparată cu oala
savantului Papin, inspirat pare-se, la rândul lui, de o
situaţie cu înalt grad de similitudine. Mama cam la
prima vârstă critică. Este însoţită de un băiat de
aproximativ unsprezece ani, în mod sigur fiul, dacă
judecăm după acuzele de căscat, indolent şi inconştient
care i se aduc, din pricini oarecum necunoscute. Copilul,
totuşi, normal. Se aşează pe banchetă şi scoate o carte.
Se cufundă în lectură ignorând tornadele din preajmă.
Peste câteva minute, în compartiment intră o altă
doamnă, exact din aceeaşi categorie cu prima, doar că,
fără copil la vedere. Nu se salută, însă îşi aruncă bine
cunoscutele priviri otrăvite, specifice acestui gen de
întâlniri. Apoi, după un timp de studiu reciproc,
constatând că pe o rază de cinci kilometri nu este nici un
mascul care să prezinte importanţă îşi zâmbesc şi intră
in conversaţie.

- Vai ce căldură, vai ce miros, vai ce oameni
imposibili, tu, dragă, în fine, una-alta, aşa ca între
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doamne educate şi cu bună creştere. Mai ales că, află
după cam două minute, sunt, ambele, din BUZĂU. În
scurt timp însă discuţia virează hotărât pe tema
accidentelor feroviare. Aici lucrurile plonjează direct în
horror. Capete tăiate, mâini şi picioare zdrobite în faţa
călătorilor îngroziţi de pe peron, oameni căzuţi sau
aruncaţi din tren, femei cu copii în braţe făcuţi terci de
locomotive cu abur sau electrice, în fine, cele mai teribile
întâmplări sunt narate cu mult talent patos şi trăire de
cele două doamne.

Departe de a trage vreo învăţătură din cele rostite,
băiatul, nepăsător, îşi vede de lecturile unde creierii
unui călător fuseseră împroşcaţi pe hainele unor
doamne respectabile, aşa ca noi, care-şi aşteptau soţii cu
flori în mână pe peron.

- Incredibil, soro, păi cum e posibil?! Hai, că la noi,
mai treacă-meargă, că-i lumea mai proastă, dar şi la ei!?
Ei, hai, că nu se poate!
- Ba da, tu, fată dragă, imaginează-ţi! Aşadar, discuţia
continuă, cu argumente pro şi contra, cu unele
destăinuiri despre dedesubturile tenebroase ale unor
evenimente, (de regulă infidelităţile unor nemernici
pedepsiţi astfel de pronia cerească) în orice caz, tema
discuţiilor devine foarte interesantă, cultă şi pasionantă.
Băiatul mai miorlăie de câteva ori că-i este sete, dar
nimeni nu-l mai bagă în seamă! Este, de altfel, firesc. Ce
contează un moft pe lângă aceste tragedii!?

Trenul opreşte la ŢĂNDĂREI, o gară care, în mod
sigur, are o ţâşnitoare, dar nu putem fi la fel de siguri

dacă pe ţeavă ţâşneşte ceva. Amintim că era chioşcurilor
cu băuturi răcoritoare este una aflată, încă, într-un viitor
incert şi foarte îndepărtat. Băiatul îşi anunţă mama că va
coborî să bea apă. Mama prinsă în vraja unei decapitări
cu drezina, dă semne de sufocare şi îi interzice să se
mişte de pe bancheta de muşama cu miros de cadavru
vechi. Disperat, peste alte câteva minute, băiatul ignoră
avertismentul, se ridică şi iese din compartiment.
Discuţia se abate, pentru câteva secunde doar, către
tema neascultării părinţilor, apoi revine victorioasă la
masacre feroviare. În scurt timp o zdruncinătură anunţă
plecarea trenului. Mamele privesc instinctiv în jurul lor
şi constată la unison:

- Copiluuuu’ a rămas copiluuuu’ pă peron!! Deschid
cu greu geamul şi îşi dau seama că acesta nu se află pe
peron! Este clar! A fost tăiat de maşină! Sau, poate doar
rănit... Se ia, urgent, măsura aruncării bagajelor pe
fereastră, apoi a tragerii semnalului de alarmă, oprirea
trenului şi intervenţia în forţă a celor două mame
disperate, pentru că, numai o mamă (dară-mi-te două!)
poate rezolva cu bine o asemenea situaţie de criză.
Prima parte a acţiunii decurge bine şi pe geam zboară
toate bagajele. Se întorc apoi să execute partea a doua,
aia cu semnalul de alarmă. Se opresc însă buimăcite!
Din pragul uşii le priveşte mirat, nesimţitul de copil,
care nu înţelege ce se petrece.

Aşa cum v-am spus! Nu poţi pune nici o bază pe
tinerii din ziua de azi!

Dosar de participant
flu cu mare bucurie că, peste o lună, în
oraşul TZ se desfăşoară un concurs de
umor, cu premii. Cum de la o vreme mă
răzbun pe mizeriile vieţii încercând să-i
fac pe alţii să râdă, mai în versuri, mai în
proză, mi se pare o idee bună să mă
înscriu la concurs. Nu mai spun că un

premiu mi-ar mai aduce culoarea în obrajii destul de
scofâlciţi şi, eventual, un zâmbet din partea soţiei, care,
de când m-am apucat de scris, îmi ţine contabilitatea şi
mărturisesc, sunt întotdeauna pe roşu. Or, asta ştie
fiecare bărbat, chiar proaspăt  însurat,  ce-nseamnă! Cer
regulamentul de concurs, mă mir eu de câte foi conţine
şi, pentru început, mă apuc să completez fişa de
participare. Începe destul de simplu:

Nume, prenume, vârstă, sex (aici mă cam încurc
puţin şi cer părerea soţiei, care îmi spune senină să

mint), religie, cod numeric personal, seria şi numărul
C.I., adresă, număr de telefon, serie şi număr poliţă de
asigurare pe viaţă, schema clară a poziţiei locurilor de
veci etc... Lucruri simple, pe care le completez mai
mereu, pe la tot felul de ghişee, chiar şi atunci când îmi
plătesc taxele sau serviciile.
Apoi: foto 3/5, faţă, profil, de preferat color sau digital,
minim 1200 pixeli. Mi se face puţin rău, dar ataşez o
fotografie de pe vremea când aveam păr şi dinţi (vezi
foto).

Cazier: starea de rău se accentuează, dar în câteva
zile mă descurc. Referinţe de la doi colocatari din bloc: e
jale, că stau la casă, dar o descurc şi pe asta folosindu-
mă de doi cumnaţi, cărora le dau de băut cinci zile la
rând.

Scurtă descriere antropometrică şi fizionomică: o
rezolv peste numai o săptămână, timp în care mă
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împrietenesc destul de temeinic şi cu sectoristul (despre
care aflu, cam târziu ce-i drept, că e poliţist de
proximitate, că e băiat de gaşcă şi că nu refuză un mic şi
o bere câteva seri la bufetul din colţ). Cu acest prilej îmi
fac rost, din peisaj, şi de nişte personaje foarte pitoreşti
pentru scrierile de mai târziu.

Hobby-uri: Aici mă ajută din nou buna mea soţie
care îmi sugerează strivitul degetelor cu ciocanul de
şniţele şi intratul încălţat în casă. Nu o contrazic.

Orientări sexuale: e simplu: indiferenţa, dar, mă tem
să nu se înţeleagă: indiferent. Mă rog, treaba lor!

Condamnări suferite: le trec pe toate! De la cele
suferite când eram prins fumând în closet, la cele
vehement exprimate în şedinţele U.T.C. (recidivist) că
purtam plete, la condamnarea aspră însoţită de un vot
de blam cu avertisment într-o şedinţă a organizaţiei
P.C.R.  fiindcă spuneam bancuri cu tovul şi toava, plus
zeci de amenzi pentru parcări neregulamentare, exces
de viteză sau înjurături fără adresă.

Avere: mă umflă râsul! Păi, dacă aveam avere mai
scriam eu umor?!

Apartenenţă politică: aici nu mai râd, ci gândesc
ceva foarte suburban. De scris, scriu însă, indecis. Adică,
nici eu chiar aşa de prost încât să-mi spulber şansele!

După o lună de alergătură, ataşez dosarului şi nişte
texte vitriolante, plus cele zece epigrame la temă,

construite după toate regulile prozodice, acide şi
scânteietore.

Peste alte două luni aflu că sunt un bou. Concursul
fusese câştigat de un domn care avea un dosar beton.

Perfect! Să nu uit însă, în viitor, să-mi trec noua calitate,
aceea recent dobândită!

Politică pe înţelesul tuturor
omnul senator BUJOREL POMPILIU
DULAP este cam îngrijorat. În urmă
cu ceva vreme, nu prea multă, se
votase legea alegerilor uninominale,
iar consilierii de imagine îl bătuseră
la cap să mai iasă în teritoriu, însă el îi
cam repezise atunci:

- Bă, io-s soldat credincios partidului şi unde mă
trimite el, acolo io-m’ fac treaba! Numai că ieri fusese la
partid şi acesta-i spusese cam încruntat:

- Băiii, DULAPULE, păi, ţie când ţi-a mers bine, şi
hai, că ţi-a mers mai mereu pe mâna noastră, nu prea te-
ai gândit la partid. Iar acu vrei să fii băgat în colegiu!
Hai sictir, descurcă-te singur! Se retrăsese din birou
mergând de-a îndăratelea şi cu un surâs cleios întins pe
faţă, bâiguind că: „scuzaţi poate am deranjat acu’ şi nu
era momentu’, scuzaţiii”... Abia după ce închisese uşa
biroului un gând i-a trecut prin cap dându-i cufureală:
„Bă, să vezi c-am belit-o! Apoi se duse în biroul său şi

căzu cu capul pe masă. Nu i se părea drept! Adică, cum!
Tocmai el care de când cu revoluţia şi-a ars carnetul de
partid şi deşi era profesor de marxism a dat o lecţie de
demnitate tuturor înscriindu-se curajos în noul partid
de stânga apoi în unul de centru stânga apoi la centru
dreapta şi acum în unul de dreapta, că la el nu contează
ideologiile ci binele poporului, acum tocmai el să
rămână fără colegiu!? Aşa ceva este imposibil! Leul din
el ieşi la suprafaţă şi începu să ragă...

Consilierii se adunară în jurul său şi concepură
imediat un plan de măsuri! Se va dovedi că el este
capabil să obţină voturi în teritoriu, acolo unde este
iubit, apreciat şi înţeles! Adică unde, îl  întrebă, destul
de uimit, pe consilierul-şef.

- Ăăămmm, ăăă, păi, io cred că la şcoală acolo unde
aveţi colegi... prieteni... dracu’ ştie... Da! Propun, pentru
început, o vizită la această şcoală, apoi vom face un
sondaj de opinie şi vom calcula ce procente aveţi
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pentru... Consilierul ştia el ce ştia, însă gândul că-l va
mulge pe zgârcan de nişte parale motiva suficient. Zis şi
făcut!

În săptămâna următoare nişte piţifelderi locali din
staff-ul de campanie al senatorului făcură, contra cost
desigur, agitaţie în şcoala cu pricina că, iată, vine în
vizită de lucru domnul senator, că el nu v-a uitat, că o fi
el senator, dar a rămas cu sufletul la catedră, că şi acum
îi pare rău că nu mai predă, că vine cu planuri mari, şiii,
mare atenţie cum îl primiţi, că de asta depinde dacă veţi
avea fonduri la iarnă pentru încălzire şi curent electric.

Prin urmare, în ziua cu pricina, elevii au fost scoşi în
curte cu steguleţe, cu balonaşe, cu insigne şi cu figuri
sincer radioase pentru că după ce-l primeau cum se
cuvine pe domnul senator, o tuleau de la ore şi se
duceau la film sau la joacă pe maidanul din spatele
şcolii, deoarece profesorii nu puteau ţine ore fiind
ocupaţi cu această activitate de protocol zero. Spun
protocol, deoarece senatorul făcuse rost, prin mijloace
specifice, de la sponsori, de ceva apă minerală, nişte
fursecuri, şi chiar de două platouri cu sandviciuri de la
un găozar, patronul unei firme de catering pe care-l
scăpase de la o încurcătură cu nişte toxiinfecţii
alimentare la o cumetrie. Mai pusese de-un şpriţ şi profa
de chimie care era directoare adjunctă şi făcea parte din
acelaşi partid cu senatorul. Bine, nu era chiar o
chestiune dezinteresată, se şi vedea inspectoare la judeţ
şi nu se făcea să nu se simtă. Una peste alta, festivitate în
toată regula!

Maşina cu girofarurile în funcţiune şi cu sirenele de
rigoare la maximum intră in curte şcolii însoţită de
forţele locale ale poliţiei şi ale reprezentanţilor din
teritoriu ai partidului, elevii începură să strige tot felul
de tâmpenii, însă foarte însufleţiţi şi veseli, profii
îmbrăcaţi cu costum şi cravată aplaudară şi... din
maşină ieşi, măreţ şi plin de importanţă, însuşi domnul
senator. Dădu mâna cu fiecare din profesori, o pupă pe
directoarea adjunctă, şi îşi şterse o lacrimă de emoţie
când alunecă pe treptele cam rupte ale scării de la
intrare. Nimeni nu a observat asta, mai ales că elevii
erau deja îmbulziţi la ieşirea pe poartă, urlând de
fericire.

Cum protocolul prevedea mai întâi o conferinţă
într-una din clase şi abia peste o oră întâlnirea amicală,
senatorul rupse inima tuturor propunând cu acea
sinceritate specifică politicienilor:

- Măi, fraţilor, oameni buni, nu pentru conferinţe
am venit eu aici la voi! Am venit să-mi mai trag sufletul,
să mai fiu măcar pentru un ceas alături de cei mai dragi
dintre colegii mei, să mai stăm puţin de vorbă, aşa ca de
la om la om, nu...

Tonul aplauzelor îl dădu tot doamna de chimie, deşi
după cum o privea directoarea, ai fi crezut că e un
canibal înfometat care tocmai a întâlnit un misionar alb
şi durduliu. Ca să nu mai vorbim că toţi au răsuflat
uşuraţi că nu se răceau nici sarmalele aduse de o mamă
a unei loaze ca să-l treacă proful de sport.

În sala de clasă amenajată cu masă pe mijloc scaune
şi câteva buchete de flori, profesorii se aşezară cu
speranţa că vor mânca în linişte apoi se vor duce acasă
bucuroşi de economia făcută pe ziua respectivă. N-a fost
să fie!

Senatorul rămase în picioare şi începu să vorbească
despre realizările guvernării din care făcuse parte patru
ani, privind crâncen atunci când vreun mesean încerca
să întindă mâna către platouri. Dar ce minunat vorbea el
despre investiţiile de portofoliu, despre alinierea la
acquis-ul european, la valorile democraţiei consolidate,
sau despre privatizările strategice cu parteneri euro-
atlantici. Eee, dar despre realizările economice şi
strălucitele succese în combaterea sărăciei, a inflaţiei,
prin creşterea accelerată a productivităţii, despre
procentele unice acordate educaţiei şi învăţământului,
despre sustenabilitatea programelor de mărire a
salariilor tuturor bugetarilor, dar mai ales ale
profesorilor, aceşti apostoli ai neamului, cei responsabili
faţă de generaţiile viitoare, de şcolile noi care urmau să
fie construite, şi câte şi mai câte... După o oră se prăbuşi
pe scaun şi începu să se şteargă de transpiraţie cu un
prosop dat de unul dintre bodigarzi. Zâmbea totuşi
triumfător, convins de imensul succes reputat şi, prin
urmare, foarte binevoitor. Deci, îşi roti vultureşte ochii
injectaţi, de jur împrejur, şi întrebă, aşaaa, mai mult în
glumă, ca să vadă masele ce spiritual e el:

- Ei, mai are cineva vreo nelămurire? Spre
surprinderea sa, un profesor mai în vârstă, domnul
DINU, de matematică, se ridică respectuos, îşi drese
glasul şi rosti:

- Domnule senator, eu una, totuşi, nu prea înţeleg!
- Hă, hă, hăăă, păi, zi băi, domnule, că de aia

suntem noi aici ca să te lămurim, execută senatorul încă
o glumă, de serviciu, care stârni râsete de circumstanţă.

- Dacă, aşa cum ne-aţi spus, timp de patru ani
economia a cunoscut cea mai mare creştere din istorie şi
dacă, în tot acest timp, salariul meu s-a mărit, că acesta
este adevărul, cu peste cinci zeci la sută, cum se face că,
dacă acum patru ani din salariu îmi puteam cumpăra o
sută de pâini, acum, cu toată mărirea, nu mai pot
cumpăra decât opt zeci de pâini de aceeaşi calitate şi
greutate?

Senatorul se ridică, măreţ, în picioare şi-i spuse:
- Auzi, băi, nea, din cauza unor tâmpiţi ca tine nu se

dezvoltă ţara asta, că eşti un bou şi te bag în  mă-ta!
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Revolta androizilor
ÂRLĂU... Anul 5000, toamna. Sediul
central al corporaţiei internaţionale:
ANDROIZI FĂRĂ LIMITE, cea mai
mare corporaţie de profil din lume...

COSTEL-SH (adică, seria
COSTEL, varianta şef) era un
android conceput special pentru a fi,
numai şi numai, director. Avea de

altfel şi un corp, aşa mai cilindric şi mai voluminos, o
voce mult mai puternică decât a tuturor celorlalte
modele plus o programare specifică pentru un
comportament foarte irascibil şi permanent nemulţumit.
Conducea cu braţ de fier (mai bine zis, din aliaj de titan)
acest colos care asigura producţia mondială de androizi
şi roboţi. Practic, întreaga omenire depindea de bunul
mers al acestei industrii, singura de altfel, mândria
vrednicilor locuitori ai acestui ţinut de legendă... Numai
că, în această minunată zi, COSTEL-SH era furios foc şi
se plimba prin birou scoţând flăcări albăstrui pe nări. Ca
să nu facă vreun scurtcircuit, scoase de sub birou o sticlă
cu ulei de prune şi trase un gât zdravăn. Apoi se auzi un
sunet ca şi cum ai fi aruncat şuruburi într-o cratiţă.
COSTEL-SH râgâise. Circuitele interne îi semnalară o
lipsă de fier în instalaţii. Luă din fichet un pumn de
şaibe prăjite cu sare şi începu să le spargă în dinţi.
Şaibele astea erau specialitatea androizilor tip
PARDAILAN-J (jemcher) produse în cuptoare cu
plutoniu manglite de la americani. Din când în când,
pentru lubrifiere mai ardea câte un gât de ulei din cel
aromitor şi mai slobozea câte o compunere suburbană
(ei nu cunoşteau înjurăturile) de mare impact emoţional
(pentru un eventual public uman).

Acum este bine să aflăm că androizii, ba chiar şi
roboţii, era construiţi, normal, după chipul şi
asemănarea creatorilor, respectiv a oamenilor de pe
acele binecuvântate meleaguri, iar succesul lor de piaţă
reflecta tocmai faptul că, în subconştient, întreaga
omenire îşi dorea să fie la fel precum cei din HÂRLĂU,
chiar dacă, în preistorie, cam criticaseră modul de viaţă
al acestora. Atâta doar că maşinilor li se introdusese o
aberaţie comportamentală piratată de chinezi de la
nemţi. Munceau ăştia pe rupte! Nici nu concepeau,
indiferent de categorie, specializare şi abilităţi, să tragă
chiulul, sau o ţigară de trei ore pe timpul serviciului,
care dura conform programării douăzeci şi patru de ore,
din tot atâtea calculate pentru o zi. Chiar dacă pe timpul
activităţilor mai pierdeau câte ceva, cum ar fi capul sau
o mână, nu tăticu’, ei continuau cu îndeplinirea
sarcinilor! Băăă, nici pe vremea ălora de acum trei mii şi
ceva de ani, când se vorbea de îndeplinirea unui

program de cinci ani, în patru, nu se mai pomenise aşa
ceva!  Mă rog, era vorba totuşi de nişte stupide de
maşini!

Dar ce făceau oamenii în aceste vremuri în care
bogăţia socială era vizibilă pe toate drumurile, iar
munca o preocupare a roboţilor!? Ei bine, oamenii îşi
vedeau, în sfârşit, după mii şi mii de ani, de activităţile
pentru care fuseseră ei creaţi! Adică: fiţe prin cârciumi
cu ţoale de firmă cât mai haioase, fiţe pe şosele cu
maşini bengoase, fiţe în concedii prin insule exotice, fiţe
în case de lux cu gagici de la televiziuni, fiţe în jacuzi cu
aceleaşi gagici cu capul sub bulbuci, fiţe la shoping,
deci, în general, fiţe! Bine, mai erau şi nişte înapoiaţi
care citeau sau scriau cărţi, poezii sau piese de teatru,
însă lumea, aia bună desigur, îi privea cu îngăduinţă,
chiar cu milă am putea spune, deoarece societatea era
una perfect democratică, deci foarte tolerantă. Mai ales
că sărmanii mutanţi erau destul de blajini, umblau mai
mult beţi şi nu făceau nici un rău nimănui fiind
mulţumiţi cu ceva resturi de la mesele oamenilor
adevăraţi!

COSTEL-SH, mai rase o duşcă şi, deoarece îşi făcuse
un plan, răcni cu circuitele încinse, senzorii înroşiţi şi
puţin cam săriţi din locaşuri:

- COSTELIII-C, COSTELIII-C, bă, n-auz’ bă, fire-ai
al REMAT-ului să fii şî dar-ar ţâganii cu autogena-n tine
să deie! Vină, băi, pân’ la mini, c-am şeava di vorghit cu
tini, ăiii!! COSTEL-C (un android
specializat pe funcţia de comisar) intră în birou, cam
răvăşit şi cu şuruburile de la prohab slăbite, că tocmai
verifica ideologic o androidă cam proastă, de la ţară,
care voia ea să se dedice muncii în industrie, deşi avea
specializare în adunat cartofi. Însă făcuse totuşi o bună
impresie şi, după testele de rigoare, constatase că părea
destul de aptă pentru o policalificare.

- Da’ şiii ăi şăfu’, şi ti strofoşi atâta, ardi şeava, sau
şiii ăi, di nai chicăturî di rabdari?!

- Băi, tov COSTELI-C rabateazî bilingheru’ căţ’
atârnî şi afecteazî esteticu’ apo’  fii atient colea-şa la mini
cî-i groasî di tăt ăi!

Tov COSTEL-C execută instrucţiunile primite şi
rămase cu senzorii beliţi ca să prindă explicaţiile şefului.
La ei nu exista prefăcătorie, aşa că ce auzi îl băgă în
trepidaj.

- Băi, COSTELII-C, io mă tot gândiesc di la o vremi,
cum piuliţa mă-sii, am ajuns noi nişte sî hâim ca nişti
boi, pi rupti, pientru excrementili istea di coloidali
nemernişi, plini di boli şî di putrezâşiuni, cari habar n-
ari di n’ica, da’ o duşi ca la hotiel di şinşi steli pi
schinarea noastî, ai!?

H
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Lichidul hidraulic din conductele de revoluţionar
profesionist ale androidului COSTEL-C începu să fiarbă,
iar pompa de presiune îi zvâcni de furie. Şeful său avea
perfectă dreptate, însă cum el nu fusese programat să
gândească independent, ci numai la ordinele partidului,
spuse răspicat:

- Io propui sî-l chiemăm pi VASÎLI-MM. Roboţii din
clasa VASILE erau muncitori, deci, ei cu atât mai mult
nu gândeau, ci munceau la ce li se dădea ca sarcină, fără
să-şi pună întrebări prosteşti. E drept că uneori intrau în
grevă, dar şi asta era pe bază de program ca să nu se
piardă tradiţiile. Unora dintre ei însă, cu timpul, începea
să li se fâlfâie de muncă şi o dădeau pe vorbit fără rost,
prin urmare promovau, şefi de sindicat, adăugându-li-
se un grad de M în plus. Adică, treceau la clasa:
„modernizaţi”. Erau consideraţi cumva mai perfizi
decât cei rămaşi la menghină, iar cei din clasele
COSTEL-SH sau C se foloseau de această virusare a
programului iniţial şi-i foloseau după bunul lor plac
pentru a îndeplini felurite misiuni murdare,
manevrându-i de-a valma, pe toţi cei din clasele VASILE
(muncitori), GHEORGHE (ţărani), JEAN (lichele),
PARDAILAN-J(alt gen de lichele), BOBU-P (poliţie), şi
alţii, funcţie de nevoi.

Directorul apăsă pe un buton, evident roşu, care
transmise, în subcuantic, ordinul către VASILE-MM, de
a se prezenta urgent la birou. Peste cinci secunde acesta
se teleporta şi, luând o figură importantă ca orice lider
sindical din istorie, spuse:

- Şefu’ şi tre sî faşim, uăii?! Dăm la cap f-unuia care
vrea vaselină pentru copchii, spargem f-un investitor
care vrea sî baji banu’ ca sî ni trimită în şomaj, sau
pregătim una mititicî, aşa di sanchi ca sî vazî  lumia cî şi
tari suntiem noi!?

- COSTEL-SH şi COSTEL-C îl priviră cu drag şi
admiraţie... Păi, cu asemenea supuşi, nu ai de ce să te
temi! Îl puseră în temă cu problematica dezbătută
anterior şi-i atraseră atenţia asupra caracterului strict
secret al operaţiunilor. Bătură apoi palma! Viitorul
fericit al planetei era pentru ei singura raţiune de a fi!

Peste două zile androizii şi roboţii din toată lumea
intrară în grevă. Da’ ce grevă! Până şi menajerele, nişte
androide cu forme ce imitau perfect miss univers-urile
din ultimii trei mii de ani, şi erau folosite în mod
complex de oameni, se purtau ca nişte proaste, vărsau
găleata cu zoaie în salon când aveai musafiri, ardeau
mâncarea pe foc, şi cel mai grav, nu mai răspundeau
solicitărilor speciale spunând că le doare circuitul
superior. De fapt le durea în cu totul altă parte, că
circuitul superior era aşa numai de formă, fiind complet
lipsit de importanţă pentru sarcinile pe care le aveau ele
de îndeplinit.

Jalea cuprinse întreaga umanitate, mai ales că, de la
o vreme androizii BOBU-P, singurii înarmaţi, nu mai
trăgeau în cei din clasa PARDAILAN-J ci se făceau că

greşesc ţinta şi culcau la pământ mii de oameni, apoi
râdeau de se prăpădeau la cârciumă, îndopându-se cu
pastile de uraniu şi ulei din seminţe de cânepă indiană.
Ca să numai spunem că toată suflarea androidă luase
obiceiurile oamenilor şi se lăfăia în vilele acestora, pe
iahturi, cu maşinile lor sport, ba chiar şi cu unele vedete
de televiziune care, cu acest prilej au dovedit o totală
lipsă de caracter şi o condamnabilă indiferenţă faţă rasa
superioară.

Dar ce făcea în tot acest răstimp rasa superioară!? În
prima fază, când războiul părea definitiv pierdut, o
tuliseră în munţi pe la cabanele de vânătoare, însă nici
aici nu erau în siguranţă. Clasa VASILE-M, care
construise cabanele, împreună cu clasa GHEORGHE-Ţ,
JEAN-L dar şi BOBU-P organizaseră echipe de comando
şi-i urmăreau cu înverşunare, întrucât considerau că şi
acele bunuri aparţin celor care le-au construit, nu
paraziţilor infecţi care le foloseau în mod abuziv. Ce era
când intrau în acţiune, nici nu mai trebuie să amintim!
Înverşunarea muncitorilor, ceva peren în istorie, plus
metodele de jaf ale celorlalte clase la care se poate
adăuga şi brutalitatea exemplară a clasei BOBU, dădea
deja naştere legendelor.

Disperată omenirea, atât cât mai rămăsese din ea,
porni contraatacul! Descoperiseră modul în care puteau
lupta eficient împotriva armelor din ce în ce mai
perfecţionate ale androizilor. Jetul de oţet! Îi atrăgeau în
ambuscade şi vărsau pe ei oţet, deoarece acesta nu
figura în meniurile actuale şi putea fi destul de uşor de
procurat de la foştii patroni de restaurante. Capturară
astfel armele clasei BOBU, şi cu puţin înainte ca
androizii să-şi  perfecţioneze învelişurile şi metodele de
evitare a coroziunii, erau deja înfrânţi, făcuţi bucăţi şi
trimişi la topit. Bucuria victoriei nu a durat însă prea
mult! A apărut urgent întrebarea: păi, ş-acu’ ce dreaku’
facem!? Că doar nu ne-om apuca de muncă! Războiul,
hai, e o îndeletnicire nobilă! Da’ munca’?? Nu-i de noi!
Aşa că, imediat s-au luat măsurile necesare repunerii în
funcţiune a industriei producătoare de androizi cu
diferite specializări. Primele produse apărute au fost,
explicabil, menajerele pe care unii gospodari, din
diferite motive, le ţinuseră deşurubate pe sub paturi sau
prin garaj, iar acum le reasamblaseră cu multă grijă şi
chiar tandreţe. Că doar nu era să petreci o seară
romantică cu nevasta!

*****
... Undeva, sub nişte grămezi de moloz şi fiare arse,

contorsionate, rămăşiţe ale vechilor uzine ochii roşii încă
ai fostului director COSTEL-SH licăreau. Lângă ei, ochii
verzi, fosforescenţi ai fostului comisar.

-Băiii, tovule, ăştia habar n-are că noi putem s-o
ducem aşa mii dă ani! Şi la o adică, cân’ ne vine nouă
bine, ne regrupăm şi i-am spart! Hai, bagă o
„Internaţionala” să treacă vremea mai uşor!
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George BĂDĂRĂU

Adina Al.
Enăchescu –
Frumuseţea
poeziei nipone

carte care spune
aproape totul des-
pre Adina Al.
Enăchescu,1 des-
pre sensibilitatea,
rafinamentul inte-

lectual, talentul pentru micropoe-
mele de tip nipon, dar şi exegezele
pe marginea unor haiku-uri, calită-
ţile de teoretician literar al fenome-
nului poetic în discuţie, primele
contacte, ascensiunea autoarei,
memorialistica, însemnări despre
revistele Orfeu, Haiku, Albatros,
colocvii, concursuri, confirmări,
recunoaşteri în presa internaţională,
cronici şi recenzii despre poeţi
români premiaţi în ţară şi peste
hotare, alte specii de tip nipon (
haibun, renku, haiga ), dar şi
corespondenţă, premii, medalii,
titluri, diplome ( peste o sută ). Şi
toate acestea într-o singură carte!

M-am simţit onorat, când i-am
auzit vocea la telefon şi am
planificat recenzia pentru luna
noiembrie, fiind din cale-afară de
ocupat. Era o voce gravă, în care am
recunoscut siguranţa, conştiinţa

1 Adina Al. Enăchescu, Frumuseţea poeziei
nipone, Editura Societăţii Scriitorilor Români,
Bucureşti, 2010.

valorii şi înţelepciunea în a mă
înţelege, la vreme de seară, când
răscoleam în mormanul de fişe
pentru viitoarea mea carte Romantis-
mul românesc.

Nu numai haijinii( consacraţi ) au
atras-o pe Adina Al. Enăchescu, ci şi
copiii care exersează în haiku şi care
i-au prilejuit conturarea unui studiu,
în urma experimentului de la
Constanţa, unde au loc întâlniri
internaţionale. La urma urmei,
copiii şi haiku-ul sunt două lumi
miraculoase, atâta timp cât copiii
pot să vadă ceea ce nu văd adulţii(
n. a ).În oraşul de la malul mării au
conferenţiat poeta şi eseista Penny
Harter din Statele Unite, scriitorul
japonez Kimbo A. Jambor, alţi
haijini care s-au referit la un
îndrumar pentru scrierea haiku-
ului, la revistele Albatros şi
Hermitage, la o antologie cuprinzând
creaţiile copiilor ( 143 de haiku-uri şi
45 de fotografii ).

Societatea de Haiku din Constan-
ţa este, într-un anume fel, deschiză-
toare de drumuri, într-un domeniu
alunecos, acela al studiilor pe tema
educaţiei în haiku; s-au  efectuat
primele experimente româneşti şi s-
au impus câteva personalităţi: picto-
rul, graficianul şi profesorul Ion
Codrescu (experiment poetic şi
pictural), profesoara Anastasia

Dumitru cu grupul de elevi şi
profesorul Ioan Găbudean din
Târgu- Mureş.

Un alt articol insistă asupra
Educării prin haiku, face referiri la
elementele structurale ale micropoe-
mului, la o serie de valori morale (
iubire, altruism, bunătate, emoţie,
sensibilitate) şi analizează construc-
ţii poematice semnate de Vasile
Moldovan, Doina Găbudean,
Eduard Ţară, Radu Patrichi,
Valentin Nicoliţov, Vasile Spinei,
Şerban Codrin, dar şi de mari poeţi
ai haiku-ului japonez. Analizele
autoarei sunt prin excelenţă
impresioniste, emoţionante prin
rupturi şi asocieri, imagini
proaspete. Adina Al. Enăchescu nu
interpretează de pe poziţia criticului
literar, ci din perspectiva cititorului
şi creatorului de haiku.

Alte articole se încadrează la
capitolul studii : Marea, în poezia de
sorginte niponă ( haiku-uri româneşti
despre mare, unele despre Delta
Dunării, ale poetei croate Zinka
Simunovic, altele incluse în antolo-
gia Scoici de mare – antologatori:
Laura Văceanu, Alexandra- Flora
Munteanu şi Ana Ruse; un alt
studiu, intitulat Toamna în haiku,
evidenţiază dinamicul, culori
sumbre, ramul, corbul, amurgul,
soarta măceşilor şi a ciulinilor :

O
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’’Măceşii toamna -/ pe gardul de
ciulini râd / lampioanele ’’(Şerban
Codrin) sau Tema singurătăţii,
tristeţii şi melancoliei în haiku-ul
românesc, ilustrată, între altele de
micropoemul : ’’Femei la gârlă / îşi
spală gândurile-/ pânze pe ape’’. (
Aurelia Rânja ). Din când în când,
autoarea abordează fenomenul
poetic din perspectivă diacronică,
aşa cum o face în secţiunea Poemul
tanka de la începuturi până în ziua de
astăzi, prezentând definiţia, structu-
ra, tematica (natură, călătorie,
dragoste), meditaţia filosofică de
esenţă buddistă a instabilităţii lumii
fenomenale, în faţa universului
veşnic. Un rol important îl joacă
Şerban Codrin, care fundează
Şcoala de tanka şi renku din
Slobozia, iar Eduard Ţară se
grăbeşte să ilustreze cu talentul său,
un poem tanka: ’’Suspinul fetei /
lângă magnoliile/ cu flori căzute /
pierdut de înc-un înger/ veşmântul
alb din ceruri ’’.

Capitolul al II lea cuprinde cronici
şi recenzii despre haijini români
recunoscuţi în ţară şi pe plan
mondial, semnate de Adina Al.
Enăchescu. Abordând problema
divinităţii, Anastasia Dumitru cali-
grafiază un graţios haiku creştin: ’’
răsărit de soare-/ marea-i în flăcări/
până la Dumnezeu’’. În altă parte
sunt amintiţi haijini români premiaţi
la numeroase concursuri, poezia
japoneză având de la întemeierea ei
un caracter competiţional. Capitolul
al III lea include câteva recenzii şi
cronici despre opera niponă a
Adinei Al. Enăchescu, dar şi despre
recunoaşterea valorii acesteia în
presa internaţională, prin publicarea
unor haiku-uri, comentarea altora,
acordarea unor premii şi menţiuni
de onoare cât şi prin nominalizarea
pentru Marele premiu la Festivalul
Mondial Basho- 2007. Articolul are
un caracter prin excelenţă ştiinţific,
adunând informaţii exacte, la zi, cu
trimiteri la număr, pagină, anul
apariţiei.

Adina Al. Enăchescu a excelat în
haiku, dar a experimentat şi alte
specii literare, înrudite: haibun,

renku, haiga, incluse în acest volum
din care ne-au mai atras atenţia
corespondenţa ( literară ) cu Vasile
Moldovan şi Constantin Ciopraga,
mulţimea de premii, medalii, titluri,
diplome, apariţii editoriale, antolo-
gii, dicţionare, enciclopedii, cataloa-
ge şi nu în ultimul rând, postfaţa lui
Constantin Geantă.

Anastasia
Dumitru
În cuvânt

nastasia Dumitru2

mi-a atras atenţia
prin câteva haiku-uri
graţioase şi profunde,
prin valorificarea la-
turii educative, folo-

sind structura micropoemelor de
sorginte niponă, prin implicarea
elevilor în scrierea haiku-ului. Într-o
zi, poştaşul mi-a adus o carte de
poezii de la Constanţa, pe care am
răsfoit-o cu plăcere şi m-am oprit la
anexe, la fotografiile cu Grigore
Vieru. L-am cunoscut în vremea
studenţiei, la Muzeul ’’M. Sado-
veanu’’ din Iaşi., la protocol, unde
fuseseră invitaţi scriitorii consacraţi
şi doar trei din generaţia tânără.
Prin anii ‘ 75-’76, Grigore Vieru era
un tânăr frumos, romantic, prudent
în vorbire şi gesturi, cu un ziar sub
braţ. Se formaseră câteva grupuri, ca
întotdeauna la întâlnirile scriitori-
ceşti şi eu mă aflam în apropierea
bardului din Basarabia, lângă poeţii
Ioanid Romanescu, Nicolae Tur-

2 Anastasia Dumitru, În cuvânt, Editura Ex
Ponto, Constanţa, 2010.

tureanu, Horia Zilieru. Poetul de
peste Prut ne-a privit cu blândeţe,
apoi cu o voce molcomă a spus:
’’Fraţilor! Vreau să vă citesc o poezie
de-a mea, publicată într-o gazetă,
care apare în limba moldove-
nească…’’ şi a scos publicaţia de sub
braţ. Scriitorii au zâmbit cu o anume
tristeţe, văzând scrierea slavonă şi
au clătinat cu înţelegere, capetele lor
pleşuve. ’’Grigore! Dar ce limbă
moldovenească e asta, cu asemenea
litere, că noi nu înţelegem? ’’, grăi
unul dintre poeţi, cu subînţelesuri.
În loc de răspuns, Grigore Vieru a
citit poezia, care curgea aşa frumos
în limba noastră comună, cum avea
să curgă Prutul la Podul cu flori,
când bardul din timpul studenţiei
mele devenise simbol naţional.

Am recitit versurile Anastasiei
Dumitru, cu elemente clasice şi
romantice, motive poetice având ca
sursă mitologia greacă şi latină,
folclorul românesc, Biblia, mituri
poetice blagiene: Marea Trecere,
Marele Anonim, Marele Orb, Lun-
trea lui Charon, totul turnat într-o
viziune neomodernistă, în care se
resimt, pe alocuri, acorduri
eminesciene. Într-un text, mitul
labirintului se intersectează cu mitul
adamic, rătăcirea erotică are ca
punct de plecare arborele originar .
’’ Nebănuit e labirintul iubirii, /
adâncă – prăpastia regretului, / am
căzut în capcana păcatului, /
muşcând mărul dintâi ’’(Labirintul
iubirii).

Altădată, poeta regretă ispita
şarpelui, păcatul în care alunecase şi
speră în dematerializare, într-o lume
a spiritului marcat de eros. De data
aceasta, iubirea nu mai este una
încărcată de terestritate, ci tinde
spre esenţa divină: ’’ De şarpe aş
vrea să nu mai ştiu, / ţelul meu e să-
mi revin în fire, / să mă lepăd de
timp, spirit să fiu…/ să mă hrănesc
doar cu iubire ’’(M-am săturat).

Unele poezii au o tonalitate
religioasă, secvenţele biblice sunt
proiectate în universul dacic,
interior (grota lui Zalmoxis),
repetitive, spre veşnicie. Aici, mitul
christic apare ca o revelaţie a zeului

A
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dacic, aflat într-o meditaţie adâncă :
’’Din grote în noapte/ Zalmoxis
veghează/ şi vede în cale:/ Iisus
sângerează ’’(Veşnicie). Un personaj
funerar , valorificat şi de L. Blaga,
cere vamă sufletelor. Este celebrul
Charon, stăpân pe infinitatea
acvatică, pe care plutesc doar suflete
în derivă: ’’Charon cere vamă, / mă-
nghite valul/ în jur doar ape /
suflete-n derivă ’’(Ecou). Într-un alt
poem, revine mitul integrării în
Marele Tot, văzut ca o stingere
eminesciană, la marginea mării, ca o
întoarcere la fărâma dintâi, într-o
viziune mioritică. E o dispersare a
teluricului în acvatic, până la
anularea materialităţii: ’’Dar valul
vine, mă-nvăluie, mă poartă / Mă
duce pe un ţărm, devin fărâmă…/
din mine rămâne ce-am fost, o
dâră…/ nisipul mă cheamă în
matca bătrână- ’’ (În prada
gândului). Acorduri eminesciene,
mai evidente, apar într-un poem cu
detalii uranice, unde este proiectat
portretul spiritual al Luceafărului,
în spaţii siderale. Cele câteva
personificări conturează mai bine
intimitatea cosmică: ’’Tu în ceruri

nu eşti singur, / nu cunoşti
singurătatea,/ stele multe îţi surâd,
/ sărutându-ţi jalnic fruntea’’
(Poetului).

Privind viaţa ca o încătuşare,
poeta îşi imaginează eliberarea
numai prin forţa divină, care face
apel, uneori,, la smerenie, la  ritual,
împrumutat din scenariul biblic
(spălarea picioarelor). Numai căinţa
ar putea favoriza ieşirea din timp: ’’
lăsaţi-mă… gândul să mă descătu-
şeze/ sclavă nu vreau să fiu
nimănui, / cu lacrimi vreau să spăl
picioarele Lui / din clepsidra
timpului să mă elibereze ’’(Nu
vreau). O altă poezie are un caracter
ludic, iar motivul poetic lumea ca
teatru este valorificat într-o manieră
personală. Într-un univers himeric
(ficţional) există doar tentaţia
grandorii, a puterii pentru cei care
nu pot să comunice (dialogul
muţilor) în semiobscuritate: ’’
Adesea cad pe gânduri şi constat /
că lumea-n sine e un joc himeric, /
fiecare se vrea se vede împărat / în
dialogul muţilor, pe întuneric ’’(De
când).

Nu a fost ocolită nici tema
senectuţii, imaginată ca o ninsoare,
ca o răceală a structurilor anatomice,
care capătă arhitecturi hibernale
(sloi, cristale, ţurţuri), în timp ce
polii geografici mobilează universul
uman. E o corespondenţă perfectă,
dureroasă, până la disperare: ’’De-o
viaţă ninge peste mine, / Timpul e
sloi, celulele- cristale, / ţurţuri s-au
făcut din capilare / Şi Polul Nord
mi s-a mutat în vene’’( Disperare ).
Alte poezii sunt arte poetice, care
evidenţiază misiunea poetului, un
rob’’ al scrisului şi al slovei ’’, cu
trimiteri la mitul prometeic şi la
crucificarea christului, dar şi la
arborele cosmic, din mitologia
românească, având menirea să facă
legătura cu pomul cunoaşterii. În
viziunea poetei, coloana cerului
îmbină elementele angelice cu
elementele demonice : ’’un pom al
vieţii, / crin cu floarea în cer/
aliniată de îngeri, / cu rădăcina în
infern / arsă de neadormiţii demoni
/ ce au cheia cunoaşterii ’’(Ce e
poetul ?). Anastasia Dumitru vrea să
umple cu sufletul transfigurat
prăpastia dintre ea şi semeni.
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Mircea A. DIACONU

Ion Pop
Fragmente despre poet

acă nu neapărat firesc, ar corespunde
măcar aşteptărilor să încep aceste
pagini despre poezia lui Ion Pop prin
invocarea profesorului, a criticului, în
fine, a relaţiilor – fragile sau
consistente, complementare sau
disjunctive – dintre laturile spiritului
său. Problematizarea acestor

„dispute” n-ar fi chiar inutilă, din moment ce poetul, cu
o prezenţă (publică) ceva mai discretă, stă parcă în
umbra criticului. Oricum, ceea ce ar putea constitui
măcar premisa consistentă a unei astfel de discuţii este
întrebarea privitoare la existenţa unui proiect existenţial
comun. Or, angajării ştiinţifice, născute mai mult din
devotament cultural decît din angoasă existenţială
(ipostază nu cu totul de abandonat, însă), îi răspunde în
poezie o sondare a sinelui în măsură să dea seama
despre o identitate în criză. Privind lucrurile la
suprafaţă, supunerea la obiect înseamnă în studiile lui
Ion Pop refuzul oricărei efuziuni subiective, chiar dacă şi
în acest caz e aplicabilă prea cunoscuta formulă „stilul e
omul”. Dar omul e, totuşi, mult mai mult decît lasă să se
vadă (sau să se întrevadă) analizele despre Nichita
Stănescu, Lucian Blaga, avangardişti sau Gellu Naum.
Repet: cine ştie dacă nu cumva angajarea acesta
ştiinţifică nu are în spate premisele unui refugiu.
Oricum, stăpînindu-şi cu rigoare excesele, cenzurîndu-şi
efuziunile, pudic şi retractil, Ion Pop construieşte prin
poezia sa singurul spaţiu cu adevărat mărturisitor, o
emblemă a ipostazei de fiinţă în lume.

Pe de altă parte, critica a discutat adesea despre
natura livrescă a unui discurs liric care a putut părea
desangvinizat sau măcar cenzurat şi în aceeaşi măsură
edificat de o conştiinţă culturală dominantă. Afirmaţiile,

care semănau adesea unor judecăţi făcute doar cu
jumătate de gură, puneau în prim plan ştiinţa de a
construi în defavoarea oricărei ardenţe, surdinizate în
discreţie. Într-o excelentă cronică la cartea de debut,
Petru Poantă, plasat pe un convingător teritoriu al
nuanţelor, observa la un moment dat că „Regimul
preferat al poetului rămîne luciditatea. Stările sale sînt
provocate, însă nu mimate”, pentru a concluziona:
„Fondul real e melancolic, dar mereu fiind supravegheat
prin ironie, nu transpare decît ştiinţa de a construi
poemul”. Fixată astfel în liniile sale generale şi
confirmată de o lentă evoluţie, ea însăşi prilej de
incitante observaţii – căci mutaţiile şi schimbările de
accent nu lipsesc –, poezia lui Ion Pop, aşa cum crede
Gheorghe Grigurcu în textul prefaţator, poate părea
astăzi ilustrativă pentru „o mişcare de emancipare, pe cît
de puţin clamoroasă pe atât de tenace, de sub tutela
livrescă, resimţită ca o primejdie”.

Sigur, acest puzzle de citate, vertij care te farmecă nu
atât prin imaginile succesive cît prin motivaţiile care duc
la construirea unui portret în mişcare, nu poate suplini
punctul de vedere subiectiv. Cu atât mai mult cu cît ai
impresia că negarea fiorului livresc, acuzat din start de
eviscerare, devine o modă… revizionistă, plasată în zona
prejudecăţilor stimabile. Ca şi cum situarea organică în
cultură ar exclude posibilitatea operaţiei pe cord deschis.
Ca şi cum, de asemenea, situarea organică în cultură şi
în sens n-ar putea atrage după sine conştiinţa eşecului la
nivelul asumării realului concret. Să recunoaştem că,
fără nici un fel de analiză mai adîncă, a vorbi despre
livresc înseamnă astăzi – neputincioasă prejudecată – a
accepta situarea pe un plan valoric secundar. În ce ne
priveşte, într-un fel sau altul vom reveni asupra
chestiunii. Cu atît mai importantă, aşadar, volumul
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Descoperirea ochiului (Editura Cartea Românească,
Colecţia Hyperion, 2002), o antologie care însumează
creaţia din cele cinci volume anterioare publicate în vreo
treizeci şi cinci de ani trecuţi de la debut.

Pentru început, aş aproxima natura acestui discurs
liric cu ajutorul a două imagini, complementare în fond,
care ar putea fi considerate emblematice. Una dintre ele,
aceea a ferestrei, apărea insistent în primele volume, care
aveau ca obiect interogarea propriei identităţi, a
propriilor margini puse mereu în criză şi salvate prin
soluţia sceptică a ironiei. Că ironia nu face altceva decît
să confirme un eşec ne-o spune Ion Pop într-o paranteză
aparţinând unuia din poemele inedite. Citim aici: „Cît
despre ironie, Unchiul nostru, al tuturora, / ne-a lăsat-o,
cum se ştie, pe veci, / ca pe-o tremurătoare, mereu
însîngerată / moştenire”. La începuturile sale, însă,
lirismul lui Ion Pop glorifică cu o anume ingenuitate
situarea jumătate pămînt, jumătate mare, marginile care
permit închegarea formelor şi totodată migrarea. Tema
morţii sau a trecerii – tot mai consistentă spre final –,
pare acum mai degrabă o prelungire a nevoii de a vedea
dincolo de forme, identitatea ascunsă a lucrurilor. Într-
un poem care se numeşte Geologie, Ion Pop, în acest
moment un cerebral care construieşte geometric mizînd
totul pe sintaxa poemului, e mai degrabă fascinat de
posibilul spectacol al identităţii – care atrage după sine
procedeul detaşant al ironiei: „Poate că noi, cei în rotire
continuă, cei în veşnică ardere, / sîntem doar un strat de
construcţie, poate că / mişcările noastre neliniştite nu
sînt decît încercări / de a găsi locul, acea singură aşezare
/ care ne potriveşte cu cei ce stau sub noi, / ca să se-
nchege, negru-n nemurirea lui, / scheletul unei noi
planete. // […] // Plin de primejdii e întreg ţinutul /
avem atîtea şanse de-a fi zei – […]”. În acest context,
biata mea cuminţenie – titlul cărţii de debut – exprimă şi
altceva decît o tandră autopersiflare, care ar ascunde în
realitate o fermă atitudine şi un verb acid. Chiar văd în
acest titlu sensul unei fragilităţi şi conştientizarea unei
vulnerabilităţi care deocamdată se salvează prin situare
protocolară. Sintaxa, cultura, cerebralizarea, ironia
constituie un întreg scenariu al intrării în posesia
declinului, văzut, din exterior, ca un lucru străin fiinţei şi
de aceea posibil de privit cu detaşare. Poezia Sfinxul mi
se pare o adevărată artă poetică pentru această strategie
existenţială: „Te-am construit cu răbdare, sfinxule – / pe
patru picioare trebuia să cobori spre mine, / şi-ai coborît
încet, de sub secure şi daltă, / din piatră, din lemn, din
densa ceaţă. // Trebuia oricum să te-arăţi, / răspuns al
sălbaticei lumi, născător de-ntrebări mai cumplite, / atât
de-ncet păşind, încît doar moartea / poate că ar fi
observat paşii tăi siguri – / gudurîndu-te, scheunatul tău
dulce mă apăra. // […] // Tu însă taci şi îţi vezi înainte
de drum, / te-ntreb o dată, de două ori, de trei ori te-
ntreb, / tu însă taci nemişcat pe picioare egale, / precum
te-am construit atent, cîndva. // Mă laşi să mor,
învingîndu-te, / sfinxule, primejdia mea”. În poezia mai

nouă, declinul este asumat – şi de aici concentrarea
lirismului în jurul morţii, ca mijloc de ruptură între fiinţă
şi sens, şi în jurul poeziei, ca soluţie posibilă de
recuperare a sensului. Dacă nu cumva poezia
accentuează ruptura dintre sens şi existenţă…

Deocamdată, ai impresia că eul se construieşte chiar
în momentul în care, sub presiunea unei agresiuni, el
simte premisele crizei. Fereastra, semn al marginii, este
spaţiul intermediar în care se proiectează problematica
identităţii, emblemă a unei fragilităţi nutrite de
imposibilitatea unui veritabil refugiu în cultură. Iată-l pe
Ion Pop spunînd: „Trăia, aşadar, unul, încă tînăr, aici, /
în acest cub de aer. Prietene / îi erau fereastra – şi-o
lungă frază” (Palidul spaţiu). Pe de-o parte, aşadar, cubul
de aer, semn al realului care apare în diferite ipostaze,
toate avînd mai mult sau mai puţin conotaţia agresiunii,
iar pe de altă parte refugiul, fie în problematizarea în
sine a limitelor, văzute uneori ca murmur, fie în limbaj,
adică în poezie. Ceea ce este cu adevărat interesant este
că, în cele din urmă, orice încercare de salvare eşuează,
în vreme ce realul devine prin chiar ceea ce este singurul
mod posibil de existenţă metafizică. Între cultură şi
natură, în descendenţa lui Blaga şi a expresioniştilor, Ion
Pop alege – atîta cît poate – modul… barbar al existenţei,
căci realul, şi moartea pe care orice ipostază a sa o
implică, nu poate fi ocolit. „Da, mi s-a dat o fereastră. /
Să mă privească, prin palida sită / frunze şi păsări se
cern, fixe lumini, / zidul de calcar, inscripţia ruşinoasă,
/ vocea şi lacrima trecătorului. // Poate şi aerul spre
nord, spre sud, / eliberat de memorie, / spre mine,
curat, / trece / prin purgatoriul rece”, citim la un
moment dat într-o poezie intitulată chiar Da, o fereastră.
Oricum, asupra acestei chestiuni ar trebui să revenim,
căci fereastra este la fel de bine un mod de re-cunoaştere
a realului, ca şi un mod de asumare a poeticului. Una
din ultimele poezii ale volumului, numită chiar Fereastră,
începe astfel: „Am desenat mult şi în unghiuri drepte, /
încrezător în dreptatea dreptunghiului. / Puţinul / ce
mi-a fost dat, într-o singură / odaie îl adunai, cu numai
/ o fereastră dreptunghiulară / prin care vedeam cerul,
trecutul, / verdele şi cenuşa. // Fereastra, singura mea
/ nesîngeroasă capcană – / trecea cîte-o pasăre-n zbor /
devenind / dintr-o dată esenţială, / trecea un nor, – o
clipă / era şi al meu”.

În fine, cea de-a doua „imagine” de care îmi agăţ
analiza este chiar aceea din titlul cărţii, descoperirea
ochiului. Într-una din ultimele poezii ale volumului, Ion
Pop mărturiseşte: „Dar, Doamne, eu nu sînt sfînt / şi
cele scrise pînă aici sînt doar un fel / mai catifelat şi mai
la adăpost / de a vorbi despre moarte. N-ar avea / nici
un rost să-mi cer / ca pe vremuri, scuze / pentru cutare
surprinzătoare / comparaţie. Gheaţa, geometria / există
undeva, fără îndoială, / şi se vor topi şi îndoi în noi, / cu
siguranţă, într-o zi” (Oră). Ceea ce aş reţine acum din
acest poem este tocmai conştiinţa că orice refugiu
salvator – cultura şi teritoriul livrescului înainte de toate
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– sfîrşeşte în moarte. „Mă vei avea, fii pe pace, fundătură
a destinului”, sună un vers dintr-o poezie intitulată
Ochiul. Toată poezia lui Ion Pop este articulată, deşi
lucrul nu e întotdeauna făcut la vedere, pe acest motiv
existenţial. Printre cărţi, poetul îşi imaginează moartea
cu o oarecare seninătate neutră, încîntată totuşi de
farmecul culturii, ulterior fremătînd de nelinişte,
abandonînd ironia solară în favoarea elegiei, care nu mai
e deloc în ofensivă. Este drumul parcurs, să zicem, de la
poezia Aici pînă la o altă Oră, aflată la doar două-trei
pagini de cea citată anterior. Prima este una dintre
poeziile remarcabile scrise de Ion Pop. O cităm aici, din
exigenţe tipografice doar fragmentar: „Apa rămasă-n
urechile mele cîndva, / dintr-un rîu de care-am uitat, /
se evaporă într-un spaţiu cu lupte, / cad, se ridică,
ceasornicul ţine minte, – / în cuibul de fier cîntă mierla
analfabetă. // Ci vino, fluture, şi te aşază / pe
Nebănuitele trepte, pe Struktur der modernen Lyrik. / Fii tu
o tîrzie insignă pe pieptul / atîtor morţi frumoşi,
înfruntă tu / însîngerate gheară a sfinxului, / botul lui
cosmic, preistoric motan. // […] // Aici, / printre cărţi
cu grijă-aşezate, imaginînd / sîngele meu în scădere,
moartea, transfigurarea, / slaba memorie a posterităţii”.
La capătul celălalt, o poezie în care se simte din plin
prezenţa eşecului, deficitul de existenţă, golul materiei
pervertite de căutarea obsesivă a unui sens. Ion Pop este
unul dintre acei poeţi căruia materia, rusticul,
elementarul nu i s-au revelat decît ca sens, şi tocmai de
aici nostalgia şi ironia amară. Cităm de asemenea
fragmentar: „Ai putea, aşadar, / să fii liniştit. De mîine /
hermeneuţii vor fi-n vacanţă / pînă ce-n marile
magazine / se va băga iarăşi / Sens, sens. Iar unii spun
că dacă / ne-om aşeza cu toţii, cuminţi, la coadă, /
poimîine, începînd de la ora 9, / se va da, poate, / şi
puţină Istorie. // Numai tu, iarbă contemporană, / nu-ţi
oferi nici o clipă / de repaos şi contemplaţie, / numai tu,
iarbă, creşti / verde şi nesimţită, / oh, cît de verde,
verde, / verde şi nesimţită”.

În fine, descoperirea ochiului trimite la această
cunoaştere de adîncime a eşecului, care, percepînd
vizual formele, identifică în cele din urmă criza în
neputinţa de a aparţine cu adevărat formelor, istoriei,
realului, acelor elemente care iniţial puteau părea sursa
agresiunilor, cauza eşecului. Pe fondul acesta elegiac,
multe poeme sînt în subsidiar imnuri închinate naturilor
simple, rusticului, primitivului, existenţei. Fereastra, ca
să revenim la acest topos esenţial, permite contemplarea
lumii concrete şi, în această oglindă, o autocontemplare
nostalgică. Ochiul nu vede atât formele, nu vede nici
măcar rusticul, nici chiar istoria, ci eşecul fiinţei care se
situează în exterior şi care nu se poate rupe de
identitatea sa livrescă. Oricum, lecţia pe care Ion Pop o
presimte permanent în lucruri se referă la faptul că
ochiul trebui să vadă exact ceea ce vede. Glorificarea
tristă a morţii în excelente elegii coincide cu încercarea
de asumare a existenţei în sine, care îşi este propria

cauză, propriul scop, şi care prin urmare, suficientă sieşi,
nu are nevoie de alte motivaţii metafizice. Cu o ironie
amară, Ion Pop mărturiseşte: „Poetul s-a prostit, şi-a ieşit
din minţi, / nu mai vede / decît / ce vede. / În locul
oricărei metafore / preferă / pîine şi apă. // Ce-i de
făcut? // Aşteptînd răspunsul, / l-am internat aici, / în
poem” (În locul oricărei metafore). Iată, prin urmare ce
descoperă ochiul. El, care s-a blindat „în oase, / în carne,
/ în sînge”, constată că pînă şi „Sensul – scris cu
majusculă de poet – putrezeşte”, singura soluţie fiind
formulată astfel: „Alţii mi-au povestit despre fericirea /
cîrtiţei, despre ale rîmei lumi de splendoare. / Şi despre-
o lumină ce te-ar orbi / dacă vreodată te-ai mai gîndi /
să te apropii de mare”. Oricum, poezia intitulată chiar
Descoperirea ochiului atrage atenţia asupra faptului că
disputa dintre natură şi cultură poate deveni în sine
caducă, în vreme ce sentimentul eşecului nu mai are
nevoie de nici un fel de explicaţii: „Îndată ce l-am
desenat, mi-am dat seama / că deosebirea / dintre
triunghi şi mine / e foarte mare. // dar, orice-ar spune
bătrînul dascăl, / mîngîindu-şi mustaţa / de focă
geometrică, / diferenţa asta / mă lasă rece. // Îţi trebuie
uneori o viaţă / ca să-ţi descoperi ochiul, / să afli că /
Vavilonul pe care-l plîngi / e chiar Vavilonul / pe care-l
plîngi”. Este poate şi sensul unuia dintre poemele cele
mai reuşite ale cărţii, Interferenţe, peste care pluteşte nu
numai duhul cald al evocării, nu numai discreta ironie
sceptică, ci şi nostalgia senină a culturii întrupate.

În aceste condiţii, eşecul şi criza sînt mai degrabă ale
celeilalte existenţe, ale celei care părea să ofere o soluţie
şi pe care o putem numi generic, cu o sintagmă din
poezia numită curriculum vitae, existenţa gramaticală.
Includem aici miturile, sintaxa, limbajul, poezia ca act
cultural, care substituie – toate – existenţa concretă şi…
moartea concretă.  Nu lucrul acesta e, însă, cel mai
important, ci metamorfozele sub care poate fi privit şi
trăit acest spaţiu cultural al fiinţei. Care sînt, aşadar,
formele sub care se arată acea lungă frază ce, alături de
fereastră, îi este poetului prietenă? Evident că, mizînd
totul pe acea realitate imediată dar inaccesibilă, limbajul
înstrăinează. A numi lucrurile şi mai ales a numi fiinţa
înseamnă deja a muta existenţa din planul concretului în
planul iluziei: „Spun sînt şi m-am şi îndepărtat, – […] //
O, dacă gardul ar putea vorbi, dacă piatra, / dacă frunza
şi iarba, nisipul şi pasărea, / ce tăcere îngrozitoare ar fi,
ce linişte grea, – / îngrijorate, toate, de despărţire. //
Vorbesc, vorbesc, împingîndu-mă în preistorie […]”
(Spun sînt). Într-o Elegie, de asemenea situabilă în
descendenţa lui Blaga, limbajul funcţionează ca un
mormînt protector. Sigur e că scrisul îşi asociază
inevitabil sentimentul trecerii şi imaginea clepsidrei, a
marginii – metaforă a morţii. „Caut vorbe ovale, /
cuvinte lacrimă, vorbe nisip, / vocale pentru o limpede
margine”, citim într-un loc. Totuşi, cel mai adesea
limbajul stîrneşte ironia – în sens romantic – a poetului;
cu excepţia subiectului, totul e reductibil la imagine, la
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aparenţă: „dormiţi, dormiţi, în fericite grădini
suspendate, / pînă la urmă casa rămîne o sumă de
cuvinte”, citim la un moment dat. Se poate glosa pe
această temă, căci ea concentrează, în fond, problematica
relaţiei dintre cultură şi natură, dintre sens şi existenţă,
problematică decisivă pentru poezia lui Ion Pop. Altfel
spus, cum putem angaja existenţa în resorturile ei
fundamentale prin modul nostru individual de a ne
raporta la realitate? se întreabă poetul – şi este aceasta
una dintre întrebările pe care le poţi simţi printre rînduri
şi în traiectul exegetic al criticului Ion Pop. În sensul
acesta, fără îndoială că poetica lui Ion Pop este o etică,
lucru bănuit din demonstraţiile anterioare, dar care ar
trebui demonstrat şi în favoarea căruia nu mai aducem
ca argument decît cîteva versuri: „Din februarie pînă-n
iunie – / şi n-am mai scris nici un vers. / Pe deal iarba a
crescut pînă la brîu, / nodurile toate au urcat pînă-n gît,
/ la televizor / încordarea internaţională s-a mai destins,
/ tot mai înalte sînt culmile / civilizaţiei şi progresului”
(Din februarie pînă-n iunie).

Gheorghe Buzatov, Iarna

Evident, Ion Pop este un rafinat care repudiază
rafinamentul gratuit, avînd tot timpul în spate un
proiect existenţial, iar scrisul, cu toate posibilele sale
riscuri, constituie mijlocul de a transforma dorinţa în act,
iluzia (existenţei) în mărturie, dacă nu cumva chiar
soluţie întoarcerii în istorie: „Dacă viaţa aceasta dăruită
mi-a fost / Doar pentru a caligrafia şi pune virgulele în
gîngăvelile Pythiei, / teamă mi-e că am greşit uşa. //
[…] // Dar dacă tot e să mor / înecat într-o tulbure
frază, / să nu tac, să n-o las să-şi înscrie / în pacea
auzului meu / fioroasa caligrafie. // Dacă tot, dacă tot e
să mor, / vino, tu, sînge, prăbuşeşte-ţi cascadele, /
rostogoliţi-vă, bolovani ai memoriei, / să fie în mine /
un zgomot asurzitor” (Dacă). Oricum, corespondenţa
dintre semnificant şi semnificat este doar o iluzie, cum
ne spune unul dintre tulburătoarele poeme scrise de Ion
Pop (Profesorul îmi mai spune), „metaforele, ca şi viermii,
/ sînt la fel de periculoase”, iar fiinţa rămîne „cu un
picior în geometrie, / cu celălalt în confuzie”, semn al
unor dispute care constituie miezul unei poetici
substanţiale. Ce s-ar mai putea adăuga la cele spuse
deja? Analiza propusă aici scapă din vedere detalii,
nuanţe, în anumite încheieturi ar putea fi chiar
contrazise cu argumente viabile, dovadă chiar a faptului
că o poezie aparent uşor situabilă poate oferi surprize şi
se poate sustrage observaţiei reci. Ceea ce contează, în
fond, sînt cele cîteva poeme cu adevărat memorabile,
unele invocate aici, demne de orice antologie a poeziei
româneşti contemporane.

***
Poezia lui Ion Pop îmi aminteşte, nu ştiu exact de ce,

de lirica ultimă a lui Cezar Baltag. Să fie vorba de faptul
că, după evoluţii asupra cărora nu insistăm acum, atît de
diferite, în fond, fiecare dintre aceşti poeţi ajunge la o
tăietură în cristal a durerii? Să fie vorba, pe de altă parte,
despre exemplara demnitate a discursului în care se
dizolvă nelinişti thanatice? În fine, orice apropiere
mizează pe aproximarea unei identităţi, nimic mai mult.
În aşa fel încît posibila afinitate e doar un prilej pentru a
vorbi în cazul Elegii-lor în ofensivă (Editura Vinea, 2003)
despre radicalizarea unei conştiinţe poetice articulate
riguros în timp atît în direcţia unei seninătăţi înfiorate,
cît şi a simplificării unui discurs a cărui solemnitate e
doar umbra vizibilă a scepticismului.

Poeziile de acum ale lui Ion Pop sînt cu atît mai
exacte în nelinişte cu cît, în verb şi în imagine, tind spre
tăietura precisă a versului clasic ori a haiku-ului: „Iată, în
clipa asta, / după care atît de rău o să-ţi pară, / pînă şi
tu te gîndeşti / la o picătură de sînge / căzută pe-o
foarte mare / tobă”. De ce, în umbra unor confesiuni
analitice, poezia ia forma imaginii, a cărei balanţă apasă
nu atît pe rafinament, cît pe efectele tulburătoare? De ce
capătă forma unor scrisori adresate Profesorului sau
arhitectura unor naraţiuni problematizante?! Cred că e
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vorba despre o motivaţie mai adîncă decît lasă să se
vadă echilibrul dintre adevărul emoţiei şi geometria
construcţiei, care e numai o consecinţă. Şi această
motivaţie priveşte relaţia dintre existenţă şi contemplarea
ei. Poetica lui Ion Pop nu se mai construieşte pe
oglindirea detaşat ironică a lumii şi nici pe interpretarea
ei. Şi cînd ironia mai apare, ea denunţă un sine fragil şi,
complementar, iluziile hermeneuţilor: „Am aflat astăzi
că haosul stă la pîndă / în orice cotlon al meu. Oricînd şi
oriunde / mi se pot răscula atomii. / Voi fi, de-acum, / o
mare decepţie pentru astrologi / ce-o să mai poată ei citi,
descifra, / ei, bravii hermenuţi, / în gloata murdară, în
mlaştina unde / mi se împotmolesc zodiile?”. Poetica
aceasta se instituie pe ideea răsturnării echilibrului
dintre existenţa lumii şi interpretarea ei, în aşa fel încît
întoarcerea autorului concret e o miză în sine, dar şi
prilejul unor revelaţii meditative. Nu cred că întîmplător
primul poem al volumului, numit Oră (şi mai există
cîteva poeme cu acest titlu), elimină hazardul asociativ şi
dedublarea interpretativă în favoarea materiei care
poartă în sine, dincolo de orice comentariu, semnele
timpului: „Cît de ciudat! Pe cînd simţeam că tocmai se
pregăteşte / să cadă din trupul meu subţiat / marea
picătură de sînge, / eu citeam o carte despre Limitele
interpretării, / în loc să mă gîndesc, / cum mult mai
firesc ar fi fost, / la limitele Textului. // Dar, toate au,
pare-se, o vreme a lor. / Şi ea a şi venit. Norii pe care-i
văd / lunecînd, lunecînd, / şi care-ar putea să fie / un
fel de creiere evaporate, / ştiu acum sigur că-s numai
nori”. În opoziţia dintre Text şi interpretare, poetul
descoperă primordialitatea Textului – căruia, prin
revelaţia propriei dispariţii (… obsesiva picătură de
sînge), el însuşi îi aparţine – şi în felul acesta, pînă şi
materia cea mai voalată, norii sau… ora, copleşeşte prin
concreteţea ei aflată dincolo de orice subiect. Subiectul
însuşi nu este altceva decît materie fiindu-şi propria
semnificaţie. În felul acesta, recuperîndu-se calitatea
semnificatului, se păstrează şi unitatea dintre
semnificant şi semnificat. Or, directeţea discursului –
care ia forma imaginii eliberate de accidental, a scrisorii,
a dialogului imaginar, a visului ori a micilor naraţiuni,
scenarii etc. – se explică chiar prin acest refuz al
interpretării, al abaterii de la adevărul primordial al
existenţei care este deja sens, deşi fatal. Memorabilă
poezia Profesorul îmi mai spune, unde ironia ascunde mult
scepticism. Să nu fie, însă, scepticismul – ca şi ironia, de
altfel – o încercare de reumanizare a sensului?! Departe
de a mai fi semn al detaşării, ironia e înţeleasă ca o
asumare tragică a condiţiei umane: „Cît despre ironie –
citim într-un poem –, Unchiul nostru al tuturor / ne-a
lăsat-o, cum se ştie, pe veci, / ca pe-o tremurătoare, pe
veci însîngerată / moştenire”. Oricum, e aici un refuz al
ambiguităţii, al polisemiei („Eternitatea / autentică […]
/ nu suportă polisemia”) şi deopotrivă al metaforei
(„Metaforele, ca şi viermii, sînt la fel de periculoase”).

Prin urmare, adevărul constă nu în interpretările care se
dau existenţei materiale şi nici în iluziile care o însoţesc,
ci în precizia concreteţii ei. E la mijloc o despărţire
tandră de obsesiile filosofilor postmdernităţii şi
deconstructiviştilor, şi spun tandră pentru că am în
vedere faptul orice tentă polemică este submersă fiorului
existenţial.

Forţînd nota, am spune: iată revelaţia pe care acest
volum, consecinţă a unei alt fel de asumări decît
culturale a existenţei, o dezvăluie. Elegiile în ofensivă
înseamnă, în realitate, o re-întemeiere a sinelui prin
refuzul de a mai accepta măşti livreşti. Şi dacă elegiacul
a fost întotdeauna o constantă a poeziei lui Ion Pop, de
data aceasta el se afirmă determinant. Poemele lui de-
acum nu au nevoie de astfel de încercări de
contextualizare, poate forţată. Cîteva dintre ele sînt
memorabile, poeme despre moarte, a căror seninătate a
învins angoasa pentru a întemeia un fior ce, crescut la
şcoală livrescă, îşi găseşte o adîncă motivaţie ontologică.
Un exemplu e Vis cu Profesorul: „Am avut astă-noapte un
vis cu Profesorul, – / intrasem în sala de lectură a
Bibliotecii / unde foarte ciudat / era întuneric beznă. Se
auzea / foşnet uscat de pagini – de ce / citiţi aşa pe-
ntuneric, gîndeam, – / apoi s-a ivit, printre rafturi negre,
/ un copac cu ramuri de sînge toate / şi cîţiva prieteni
nemişcaţi şi muţi / sub ele, la lumina globulelor. // Şi
nu ştiu cum, am ieşit. Afară, / în piaţa pustie, cu dale
reci, / stătea singur Profesorul, / între două valize cu
vuiete. // «A uitat că-a murit» mi-am spus. / Apoi,
dintr-odată, / ca într-o poezie de Gellu Naum, / au
început să tune privighetorile”. Contextualizările acestea
interpretative pot fi contrazise cu uşurinţă de un vers ori
de o poezie, semn tocmai al faptului că  orice
dogmatizare este aici pasageră. Căci dacă afirmasem că
redescoperirea primordialităţii lumii înseamnă o
reumanizare a discursului şi a lumii înseşi, cum să
interpretăm atunci o poezie precum Opus Magnum, în
care, ceea ce este unitar – opera devenită corp în sine –
intră în categoria perisabilului. Doar interpretarea
întemeiază cu adevărat, ni se spune. Iar suprema
interpretare e moartea: „Împrăştierea va veni doar ceva
mai tîrziu, / ca o destindere, / ca o subtilă analiză a
Textului, uşor deconstructivistă, / ca o frumoasă, tandră
copilărie regăsită / după atîtea constrîngeri şi stavile /
ale marelui, unic Sens. // O dată cu albinele, cu larvele
de cărăbuşi, / cu fluturii, cu iarba, / cu furnicile”.  Este
acesta corelativul acelei Ore cu care se deschidea
volumul. Sau poate că singura realitate palpabilă,
deopotrivă operă concretă şi interpretare a ei, este aceea
a morţii?  Iată miezul unei poezii hrănite din apolinice
înfiorări, din nelinişti geometrizate.
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Cătălin BORDEIANU

Universul mic
Si-aş fi ochean din pai de grâu
Prin care să priveşti bobul de rouă –
Ca pe-o planetă transformată-n râu
Deasupra căreia stamina stă să plouă –

Cu trupul din oglinzi uşoare ca un scut
Cu care o albină rodul cântăreşte
Când şi atomii de lumină au căzut
În universul mic, copilăreşte.

Un fir dintr-un nimic, o existenţă doar
Fără hotar, deci doar subtilitate
Pe care legi interioare în zadar
Îl sfarmă de lumina din cetate.

Puterea să
rămâi
A înflorit văzduhul în sânge şi-n azur
Bat caii înspumaţi ca nişte flăcări albe
De-ascult însemnul naşterii din salbe
Fluviu solar, retină fructelor, contur

Duratei ce dă rod bărbatului dintâi.
Apele nopţii ard luminii tale-n smalţ
Catarg câmpiilor monadei în vertical asalt
Emblemă a întoarcerii, puterea să rămâi

În naiuri de decembrie – arpegii
Vorbesc de adevărul statornicit în fântâni
Rătăcind suav pe sub rădăcini şi cununi;
Drumul acesta de ieri iubindu-l prin facerea

legii:

Suntem o cumpănă a-nţelepţilor – luminii
tribuni!

Punctul slab
Într-adevăr, eu am crezut că nu-n călcâi e

punctul
În care dintr-o dată eroul poţi ucide
Pentru că e prea simplu: trădarea-nsemnând

unul
Ascunde în nimicuri destinele lucide.

Mai mult, nu cred că, poate, aflându-ţi
slăbiciunea,

Mârşavul îndoielnic să spere sau să creadă.
Eşti punctul slab al lumii – ia-ţi măsura
Şi fii chiar axa ce-ar putea să ardă!

Astfel, nimic nu poate susţine mişcare şi idei
Dezordinea devine o moarte şi o viaţă
Iar dinspre tine ninge doar cu zei...
Ce crezi despre cătuşe, lanţuri, despre aţă?!

Alege numai firul, vei spune, un paing
Năvodul îşi preface-ntr-o oră carnivoră
Şi fii atunci tu sensul luminii să te-ating
Când vraja asta soarta ţi-o devoră.
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Înainte de a
pleca
Aşează-te aici 'nainte de-a pleca
În dreptul inimii, privind cum orizontul arde
Ca şi scrisoarea-n scrumieră. Un semn abia
Împrăştiat în urna depărtărilor te roade...

Închide ochii şi sărută-n gând acum
Tot ce-ai fi vrut să-ţi fie stea-ntr-o zi
Zideşte nevăzut fereastră, uşă, drum,
Şi-apoi promite-ţi că mă vei regăsi.

Aşează-te 'nainte de-a pleca
Azi toate se topesc şi golul viu e-atras
Asurzitor să înflorească-n urma ta:
Un rug ce te înghite ceas cu ceas...

Atunci va ninge dintr-o dată-n amintire
Şi scufundată-n fiecare pas
Tu vei pleca-ntrebându-te ce fire
Te-acoperă de-atunci n-ai mai rămas?

Finalul verii,
toamna...
Numai presimt că ai venit. Locul rămas pustiu
Se prelinge-n golul din aer. Respir...
Eşti dintr-o dată ruginie şi veştedă. Acum ştiu:
Cu o pasăre semeni. Cum de pot să admir

Absenţa ce-nconjoară trupu-mi? Ochii închid:
Cine privirea-mi răpeşte? Acum ştiu, acum

ştiu:
S-a topit înghiţind uşă, fereastră şi zid,
Craniul – celula exilului celui viu...

Ca o icoană absenta toamnă aşteaptă să-
ngenunchi

Rădăcini să prind în altarul de aer. Acum ştiu:
Cerul meu de pământ s-a aprins dintr-un

trunchi
Al pădurii uscate de nori. E târziu.

Numai presimt că ai venit, iarăşi scriu:
Ochii mei din icoană mă condamnă să trec
Prin oglinzi paralele din tată în fiu.
Am trecut. Acum ştiu, acum ştiu: am să trec!

Ce ai mai scris
Ce ai mai scris poete? – mă-ntreabă cineva
Convins că dragostea şi ura mai există –
Un fel de provocare cu-o armă mult mai grea
În stare să ucidă când moartea mai persistă.

Cum de-ai putut să nu-ţi tai braţul drept
Când cărţile pe masă nu-s o scuză?
Cum vrei să treci prin ape plutind ca un ascet
Când eşti din carne şi iluzii? – ce nălucă

Se mai ascunde-n tine de parcă ai să poţi
Pleca vreodată dintre gânduri când în faţă
Un munte transparent te-aşteaptă să înoţi
Şi te transformi în aer şi aerul îngheaţă?!

Ce am mai scris? O, Doamne,  dacă mai pot şi
azi

Să te-ntîlnesc în mine şi să-ngenunchi o clipă
E că în catedrala voinţei stai să cazi
Ca sfinţii din pereţi şi-atunci doar o aripă

Mai poate să se zbată, însângerată, grea,
Mai poate ca să taie-ntunericul şi-aud
Cum toate prăbuşindu-se vor înălţa: aşa
Din ramul veşted mugurele crud.
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Imaculat,
ucide...
Domnul meu, poezia ucide orice-anotimp
După atâta pietrificată şi-ntinsă-aşteptare
Clopotele stau pe pământ închizând focul care
Sunetul preface. în mare, în pământ...

Limba clopotului acela rătăceşte-ngheţată
Sângeră-ntr-un vers, orice sunet învingând
Poezia ucide orizontul, magnetizată,
Privirea începe prin a nu fi, te aud

Într-o bună zi chemându-mă să privesc
Execuţia timpului sub axa de iarnă.
Ascult cu sufletul gol, nepământesc,
Limba clopotului ce pământul îl ară

Sub un plug de sunete, seminţele seci
Mii de seminţe ascunzând rodul uitat
Schimbând natura, legile-i reci
Domnul meu, poezia ucide, imaculat!

Uciderea
centaurului
Pe muntele verii ascunşi stau la pândă
Demenţii arcaşi, ai invidiei soli
Pândind cum centaurul trece şi cântă
Îngropându-şi destinul în abisuri şi nori.

Da, cântecul acela le-aţâţă mânia
Îi face deodată cum sunt: mici, murdari,
Şi silă le este acum iar furia
De-a fi îi condamnă de-a pururi fugari.

Şi sângeră rana din spate căci ei
Nu pot să privească vânatul în faţă

Cei laşi îşi dau mâna – nici urmă de zei...
Doar cântecul care de ceruri se-agaţă.

Ascultând un
flaut
Deşi în fiecare zi mă lupt cu tine
Imens de alb închis în alb: hârtie
Ce-aştepţi cuvântul ce nu vine
Destinul să îţi poată fi trăire.

Deşi ne întâlnim cu-aceeaşi vină
Tu să suporţi eu teama să îţi ştiu
Ca într-o vânătoare ne căutăm lumină
Pentru-a lovi necruţător pe cel ce-i viu.

Deşi nimic n-aduce liniştea de ieri
A amintirii că am existat
În inima pădurii şi mai speri
Pedeapsa neclintirii ce-am surpat

Rostind acelaşi blestem te scuturi
Ca tot ce-i neclintit în mine să se ardă
Între furtuni cereşti de fluturi
Cu flăcări nesfârşite de zăpadă!

Imens de alb închis în alb: hârtie
Te caut neîncetat, neîncetat te caut
Cuvintele descoperind cum scrie
Mâna mea dreaptă ascultând un flaut...

Ea
Nemaivăzută, nemaiauzită, nemaivisată,
Iubita mea - o stare intrigată
Care-mi măsoară trecerea-n cuvânt
Tot despărţind cel care sunt de cel ce sunt.

Un fel de zbor în cerc - un continent
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Fără meridiane, fără puncte cardinale,
Ca o ieşire aşteptată, ca o plecare necesară,
Ceva născut să bucure, să doară;

Într-un cristal - lumina ce lipseşte -
Un sunet ce te îndumnezeieşte;
Un câmp ce-i plâns de flori ori de zăpadă,
O toamnă ce în frunze stă să cadă...

Ori o alee-n care numeri paşii duşi
Când decupezi, cu floarea teiului, reci uşi,
Un strigăt prea devreme, prea târziu,
Ori firul de nisip ce-ncepe un pustiu...

Deasupra, dedesubt şi-adânc în tine,
Cu sentimente, jurăminte şi destine
Proscrisă-n jertfa ce îţi aparţine
Iubita - ce-o iubită o susţine!

Biografie
La şaisprezece ani poţi iubi şi urî
Poţi minţi şi uita, poţi fi tu sau nu te poţi

exprima
Orice altă stare te mai poate visa.
Dar la această vamă nu vei gândi decât înainte

sau
după aceea poate pentru a descoperi
în propriu-ţi sânge ideea
Poţi fi un adolescent sau de vise vândut,
un crâmpei de geniu
sau într-o  clipă să cobori,
poţi fi închis pentru scandal
sau pentru că furi flori.
Pentru că nu este de ajuns să fii tânăr şi bun,
Pentru că braţul te-nşală şi ai vrea să-l răzbuni
Pentru că cine iubeşte într-o  zi va afla
despre toate nimicuri, despre nimic altceva.
Şi cunoşti, dar ai vrea să te naşti iar copil
lumina privind-o ca şi atunci tiptil,
Dar azi din tine creşte un animal ciudat
ce te-nghite încet când din gând a scăpat!

Cine pleacă
acum
Numai numele întârzie, neasemuito,
la marginea spumei, cu imperceptibile alianţe
fecund foşnitoare,
la baza celui mai neîntemeiat cuvânt
minunat, dedesubtul retuşurilor.

Cine acum nu pleacă fără vină?
Sângele meu alunecă pe zimţii ferigilor...
Vai, aromele, deasupra lacului
imaculat al nimicului.

Ţine-mă de partea rostirii adevărate a numelui
acestui mod, în care ne compunem
zborul lung – şi iar rotirea ceremonioasă
ce ne întoarce rădăcinile până la strigăt.
Mi se desface carnea fără scăpare, toate

luminile
cuib de şerpi, în umăr dispersându-şi eroarea
şi împotrivirea, acoperindu-se divin de setea
întoarcerii

O, risipirea dansului, prin necruţătoarea
adăugare

a întunericului amăgitor
şi rotundul sân sfidând heruvimii.
– Nu bea, nu bea veghea pe jumătate...
în inima cerului se roteşte cineva ancorat în

ţesuturi...

Cuvine-se osul meu să cânte nunţile,
marile nunţi ale spumei!
Şi singuri aici primim noi, tulburaţii,
somnul în care înflorim aevea...

Mai multă gingăşie la toate acestea, dragostea
mea!
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Marius CHELARU

Despre „privitul
lunii”

stăzi Occidentul
vorbeşte, pe bună
dreptate din mai
multe puncte de
vedere, despre
Bashō. Nu era

însă, evident, singurul care scria
haikai, care, după Masaoka Shiki1, a
devenit „haiku”. Masaoka Shiki
(1867-1902) – pe numele real
Masaoka Tsunenori, care cerea
revenirea la tradiţie, a iniţiat
discuţiile critice mutuale între
autorii de haiku, până atunci doar
liderii – numiţi începând de atunci
sushai, ad litteram: „lider”, spre
deosebire de perioada Edo, în care
erau numiţi sōshō – şcolii/ kessha
aveau acest drept2.

În fine, în vremurile lui Bashō, a
trăit şi un samurai, care avea un stil
propriu de a scrie, Uejima
(Kamijima) Onitsura (1660-1738),
însă numele lui este mai puţin
cunoscut în Occident azi (deşi Blyth
spune că el ar fi scris primul haiku,
cu adevărat).

De altfel, şi în Japonia, şi conform
biografiilor, Bashō a fost numele de
prim plan în epocă. Născut la 2 mai
1660 (după alte surse la 4 aprilie
1661) în Itami, prefectura Hyogo, se
spune că ar fi fost celebru încă de la
8 ani pentru felul în care compunea
haikai.

Onitsura, născut într-o zonă în
care renga, dar şi haikai, de acum,

erau la modă, a fost
educat la început în
şcoala Teimon, apoi, în siajul reacţiei
contra „formalismu-lui” reclamat de
mulţi la adepţii acesteia, a mers spre
şcoala Danrin, studiind cu un
maestru celebru, Sōin3.

Să citim un haiku al lui Onitsura:

„toamna asta
nici un copil nu priveşte luna
pe genunchii mei”

Un scurt comentariu relativ la ce
se ascunde dincolo de cuvinte când
un text provine dintr-o civilizaţie
din multe puncte de vedere diferită
de a noastră: tsuki – în limba
japoneză, lună; tsukimi, ad litteram –
„privitul lunii”. Există festivaluri, şi
în Japonia4, legate de privitul lunii
de toamnă (are loc de multe ori în
tăcere), care revelează/ incumbă o
tradiţie străveche (a pătruns aici pe
filieră chineză5, din perioada Nara
sau poate Heian, adică undeva între
710-1185, când nobilii japonezi, de
pildă, meditau şi „priveau luna” şi
de pe apă, din bărci), o sumă de obi-
ceiuri, pregătiri, mâncăruri, obiecte
specifice, o terminologie aparte.

De exemplu, sunt în limba
japoneză termeni specifici legaţi de
vizibilitatea/ non-vizibilitatea lunii
toamna – „mugetsu”, ad litteram:
fără lună), prin extensie, noapte fără
lună, ugetsu (lună de ploaie) ş.a.. De

pildă mugetsu, din ce ştiu, vine de la
două caractere kanji – “mu” (nimic,
nul, fără) şi „getsu" (de la lună în
sens calendaristic, dar şi Luna, corp
ceresc).

Tradiţional, după calendarul
lunar, tsukimi avea loc pe 15 august.
De aceea mai era numit şi „jugoya”
– adică „noaptea de 15”.

Pe scurt, un haiku este definit şi
printr-o serie de elemente specifice
(unele dintre acestea comportând de
ceva vreme discuţii/ nuanţe ş.a.),
între care, numărul de silabe (în
accepţiunea occidentală) – 17,
termenul sezonal – kigo, cezura
(pauza) – kireji ş.a. În legătură cu
kigo, de pildă, şi Gendai Haiku Saijiki/
Compendiu (dicţionar) modern de ter-
meni sezonali în haiku6,  Kaneko Tohta
spunea, în prefaţă, că trebuie avut în
vedere când se discută despre
acestea şi un factor de importanţă
deosebită. Anume, el vorbea, în ce
priveşte anotimpurile şi lunile, des-
pre adoptarea calendarului Grego-
rian, în 1872, şi dezacordurile cu
vechile saijiki, date fiind diferenţele
faţă de vechiul calendar, lunar.

Iată un exemplu edificator dat de
prefaţator: „Saijiki mai vechi
defineau „primăvara” ca începutul
pentru risshun, şi mulţi dintre cititori
sunt fără îndoială surprinşi să afle
că, în saijiki al Modern Haiku
Association, risshun7 este inclus la

A
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iarnă. În cartea noastră primăvara
este definită ca ţinând din Martie
până în mai. Astfel, risshun este
situat la finalul iernii8, ca o semna-
lare/ aşteptare a apropierii primă-
verii. Aşadar el poate fi acum
considerat un cuvânt sezonal vestitor,
mai mult un herald al noului
anotimp, decât ad litteram prima zi
a primăverii”9.

Ei bine, în noul calendar, cel
Gregorian, data „jugoya” se
schimbă, ajungând în septembrie
sau chiar octombrie.

Autorii de tanka din vechime au
scris despre tsukimi, apoi cei de
haiku. Şi, dacă ne amintim şi de
asociaţiile de haiku, haiku kessha, şi
de acele tsukinami haikai („întâlniri
lunară”) din Osaka, înţelegem cât de
multe nuanţe poate avea tsuki. În

plus, sunt multe cuvinte sezonale
legate de lună în diverse saijiki: lună
nouă – hatsuzuki, seara luminată de
lună, yuzukiyo sau - izayoi (a şaispre-
zecea noapte cu lună), tachimachizuki
(a 17-a), imachizuki (a 18-a),
fushimachizuki (a 19-a) ş.a.

Un haiku ar putea fi privit, aşadar,
şi cu gândul la unele dintre acestea.

________________________________________________
1 În limba japoneză cuvântul „Shiki” ar putea însemna şi „Cele patru
anotimpuri”.
1 Sakurai, Takejiro, Haikai kara Haiku e, Kadokawa, Tokyo, 2004, p.
7. – cf. Matsuoka Hideaki, Local Global, and Beyond:
Anthropological Approach to Haiku, în World Haiku, nr. 3, 2007, p.
69, Ed: Ban’ya Natsuishi, WHA, Publisher: Sichigatsudo, Tokyo,
Japan.
1 Nishiyama Sōin, samurai, ajuns în 1622 la Kyōto, devenit, din 1633,
poet (autor de renga) profesionist, dar, în timp, a fost interesat şi de
haikai. În 1673 publica primul volum de haikai Sōin senku / 1000 de
versuri ale lui Sōin – scrise în stilul promovat de adepţii şcolii
Teitoku, dar mai elaborate, scrise într-o manieră proprie apoi şcolii
Danrin.
1 Despre acesta, în România, şi în revista „Vatra”, nr. 4/ 2009, Angela
Hondru, Calendarul sărbătorilor populare japoneze, într-un florilegiu
dedicat Japoniei, Fragmente dintr-un rulou: modelul cultural nipon,
care cuprinde mai multe texte, pe diverse teme,  semnate de Rodica
Frenţiu, Angela Hondru, Ana Scurtici, Florina Iliş, Dimitrie Lămparu,
Andreea Sion, Veronica Rebreanu, Codruţa Cuc.

1 Pe scurt, îşi are originea în „festivalul de mijlocul toamnei/
Zhongqiu Jie)”, cunoscut şi ca „festivalul lunii” sau festivalul
Zhongqiu”, adică acum peste 3000 de ani în urmă, în manifstările
adoratorilor lunii din vremea dinastiei Shang
1 De pildă, în 2004 au apărut cinci volume, publicate de Gendai
Haiku Kyôkai – Modern Haiku Association (MHA): Gendai Haiku
Saijiki/ Compendiu modern de termeni sezonali în haiku, Tokyo,
gendaihaikukyoukai, iunie 2004. A introdus un termen novator –
muki kigo, care a dus la muki saijiki. În Japonia, înainte de asta,
termeni ca muki kigo (cuvânt non-sezonal), muki saijiki nu erau
utilizaţi, preferându-se muki haiku/ haiku fără cuvânt/ referinţă
sezonal(ă).
1 Kigo pentru prima zi de primăvară sau început de primăvară
1 Data calendarului solar – 4 februarie.
1 Versiunea engleză: Richard Gilbert, Yûki Ito, Tomoko Murase,
Ayaka Nishikawa, and Tomoko Takaki, în A New Haiku Era: Non-
season kigo in the Gendai Haiku saijiki, în „Modern haiku”, vol. 37,
2, vară 2006.

Marian BARBU

Ferestre deschise în inima
gulagului

ntreaga fabulă nara-
tivă a romanului
Zăpezile albastre
(1996 - în Polonia,
versiune în l. română –
2008, prin Carmen
Luiza Săvescu, editura
Humanitas, 164

pagini) se poate rezuma în câteva
fraze. Un copil, evreu polonez,
trăieşte într-un lagăr din Siberia
drama  celor lipsiţi de căldura
părintească , pe fondul unei absenţe
totale a libertăţii. Vremurile roşii,
ctitorite de Lenin şi continuate
draconic de către Stalin, se ridică

ameninţător, încât băiatul visează în
permanenţă la eliberare.

Scriitorul polonez Piotr Bednarski
a procedat destul de inte-ligent în
selecţia personagială ofer-tată.
Dezbaterea clasică de odinioară în
critica literară europeană, la ceva
timp şi după aceea, s-a dovedit

Î



Primavara 2011 | Contact international 391

sterilă până la urmă, căci personajul,
ca entitate sau actant epic, indiferent
cum este – static sau în mişcare,
trebuie să-şi califice  identitatea prin
trei căi posibile. Una, şi cea mai
importantă, dacă nu suverană, este
„calea regală” a prozatorului. Alta, a
personajului însuşi. A treia – a
celorlalţi consorţi ori competitori la
definirea epicului. Ba s-a mers până
acolo, încât după 1950 (în Franţa) s-a
vorbit despre romanul fără
personaje. Desigur, mai încoace de
noi (ca vârstă), ele au fost substituite
de documente. Sau romanul a
cunoscut scriitura eseului, fiind
astfel o dezbatere de morală, de
conştiinţă, de psihologie a cazului
ş.a.m.d.

Odată cu impunerea autoreferen-
ţialităţii, personajul a fost dezlegat
de rigorile teoretice de ieri, luându-
şi asupră-şi tot mai multe medii
socio-profesionale, dar şi indivi-
duale, de natură psihologică .
Multitudinea ipostazelor sale de
existenţă estetică l-a transformat
într-un antrenor jucător vivant .
Ş.a.m.d.

Nu întâmplător am evocat o
incursiune teoretică asupra
personajului devenit ...speţă, fiindcă
în afara existenţei sale (reale, fictive,
imaginare, intuite, revelate ş.c.l.),
mişcat pe o canava (de viaţă, de
spirit) nu se poate vorbi de proză.
Fie şi atunci când aceasta este...
poetică. O zicală românească spune
că moara nu macină niciodată în gol.

Ei bine, scriitorul polonez (n. în
1938, într-un orăşel din estul ţării)
apelează la  forma clasică a devenirii
personajului său, care a răsărit din
propria-i persoană. Era să scriu din
propria-i cenuşă, apelând la
mitologia păsării Phoenix. Şi nu
greşeam prea mult , ba, chiar  deloc,
dacă iau în calcul traiectoria
protagonistului Petia. El este realizat
ca un alter ego implicat, dar şi ca
povestitor la persoana a treia. Aci
intervine limbajul cult al scriitorului
care şi-a construit tot eşafodajul
narativ pe ideea acuzării indirecte a
regimului opresor, disipat, tot mai
învolburat de către ciraci şi  supuşi.

În primul rând, de N.K.V.D. O
discuţie dintre copil şi un
comandant al acestui for poliţienesc
luminează şi mesajul romanului.

Nedumerit de cele constatate de
când familia-i fusese deportată,
băiatul întreabă „de ce pe deţinuţii din
lagăr îi păzesc soldaţii, iar pe noi, elevii-
nu. Câtă vreme optzeci la sută dintre
noi, inclusiv eu, eram fiii duşmanilor
poporului muncitor (...)

-Ei sunt mai importanţi. Fug
întotdeauna.

-Unde ? Doar de-aici nu se poate fugi.
-Ştiu şi ei asta, dar vor să moară în

libertate. Li se pare că dincolo de poartă
începe libertatea. Ei, nişte cretini !”

Ion Irimescu, Madrid

Aşadar, o libertate dorită,
binecunoscută şi de oficialii zilei.
Pentru ei, libertatea dorită de cei mai
mulţi reprezenta dezastru social,
profesional şi financiar. Libertatea
era graniţa peste care nu se trece
decât cu acte-n regulă. Cum cei mai
mulţi erau ostracizaţi, misiunea
oficialilor  se reducea categoric la a-i
opri pe aceştia să gândească, dar mai
cu seamă să-şi exercite libertatea
altfel.

După această bornă, reală dar şi
literară, romancierul desfăşoară
scene de viaţă palpitantă, mai mult
întunecată, tristă, în care tragedia
rămânea placa turnantă a ceea ce
încă se mai numea viaţă. Ultima
bornă, intitulată Repetiţie după Iov,
descrie însingurarea care-l striveşte

pe elevul Petia. Descumpănit, la
răscruce de drumuri, se reazemă
pe...poezie !  Citim : „simţindu-mă cu
totul părăsit, puneam tot sufletul  în
încercările mele poetice. Graţie acestui
lucru, existenţa mea părea să se justifice
cumva(...) doar poezia era unica mea
şansă de a rezista”.

În cercul de refugiaţi polonezi, el
este ocrotit cum nu se poate mai
bine, fără să-l părăsească de fel
credinţa în Dumnezeu. Soarele îi
surâde după colţul tuturor
dramelor. Lăudat că scrie, ba
precum Lermontov, ba ca Esenin ori
Maiakovski – Petia devine port-
drapelul prozatorului Bednarski. În
finalul romanului, îi apare şi
numele. Dacă nu cumva a fost invers
(truc literar admis).

În asemenea situaţii, romanul
poate fi socotit personagial,o
modalitate de acumulare a multor
fapte credibile în jurul unui actant,
de la care se emană ceva sau se
ajunge la el pentru ceva. Viziunea de
stea o putem invoca în a defini
construcţia romanului.

Pierzându-şi părinţii, în finalul
romanului, personajul Petia găseşte
înţelegere de locuinţă la ...Saşa.
Acesta fusese demobilizat,  deoarece
i se amputase picioarele şi avea
extrem de puţine şanse de a se
mişca. Singura lui plăcere rămânea
să joace şah, ceea ce i-a şi comunicat
adolescentului. Copilul merge acasă
să-şi aducă puţinele lucruri avute.
La uşa camerei , găseşte o femeie
străină care-i reclamă durerea ce o
stăpânea. Îi murise fiul îngropat
degrabă chiar în noaptea aceea. De
curând primise permisiunea să plece
la Volonia în Podolia. Soţul ei,
înrolat în armata lui Berling, îi
înlesnise totul ca să ducă băiatul lor
dincolo de colonişti, adică în
libertate.

Descumpănită, mama nu mai
putea pleca nici ea, de-ndată ce nu
mai avea copilul. Depeşa de
eliberare era completată cu numele
amândurora. Cum Petia, actualul
Petia, era singur pe lume, s-a gândit
să şi-l declare ca fiu al său. Fără prea
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multe vorbe, noua sa mamă îi indică
apăsat identitatea – Bednarski.

Într-o reflecţie creştinească, femeia
se mărturiseşte : „numele tău mic e
acelaşi cu al fiului meu. Dumnezeu îi
ajută pe cei care se ajută între ei (...)

- Ştiu totul despre tine, îmi
strânse ea mâna, ca să mă liniştească.

O să ne fie bine, ai să vezi. Şi eu
trăiesc cum îmi spune inima”.

Autorul continuă, cumva
sacerdotal: „După acele cuvinte, m-am
simţit aproape ca Iov, căruia Dumnezeu
îi înapoiase toate avuţiile”. El nu mai
interpreztează în consensul biblic, ci
extrage de acolo, răstoarnă amintirea
lecturilor ca un pilot ce se instalează
confortabil în scaunul de carlingă şi
dă zbor avionului spre filosofare : „
Încă nu aflasem că repetiţii ale povestirii
lui Iov sunt înscrise în viaţă precum
soarele în zi şi luna în noapte.

Cu o mare uşurare, m-am cufundat în
somn şi am visat imagini de nedescris,
asemenea sentimentului pe care-l
trezeşte în suflet sunetul clopotelor pe
înserat”.

Deşi n-am lecturi întinse din
literatura poloneză contemporană,
în afara celei clasice consacrate,
soldată şi cu premii Nobel, a
valorilor acesteia, îndreptate spre
mine de marii polonişti olteni
I.C.Chiţimia şi mai ales Stan Velea,
nu ştiu o mai frumoasă pledoarie
pentru mamă, ca personaj complet.
De altfel, Piotr  Bednarski îi conferă
mamei, ca substantiv, pentru
calităţile ei aparte, un adjectiv
derivat – frumuseţe . În l. Polonă,
Piekno.

Având acest apelativ, mama
devine un vânat căutat de bărbaţi
după ce soţul este chemat sub arme.
Ea rămâne ţinta autorităţilor, mereu
în căutare de pradă uşoară.

Cred că prozatorul a dorit să
creeze din personajul său o
Penelopă, numai că peţitorii ştiau de
Ulise că nu se mai întoarce. Cu
precădere oamenii legii, prin mâinile
cărora treceau toate documentele şi
hotărârile de a rămâne sau nu în
colectivitate. O bună parte a
romanului stăruie în a descrie pe
curtezanii oficiali ca şi pe cei de

aiurea, surprinzând şi rezonanţa
stranie din mintea băiatului a
situaţiei nou create. Iar ca să
lărgească aria rezonanţei, Petia se
stabilizează într-o minicomunitate a
băieţilor, organizată după toate
regulile milităriei, cu superiori şi
subordonaţi. În finalul romanului şi
el, Petia, ajunge comandir. Fusese
admirat ca poet până şi de directorul
şcolii, de oamenii mai cunoscuţi ai
locului. Iar pe deasupra, Petia avea
Biblie.

Modul cum prezintă toate cele îmi
lasă impresia că prozatorul vine
dintr-o parohie a noviciatului într-
ale scrisului. La noi, situaţiilor
similare li se spunea teziste. Ştiu eu,
poate că selecţia operelor care se
găsesc tipărite în colecţia Cartea de pe
noptieră să fi solicitat anumite
criterii, cu anumite subiecte – nu
numai politice ! - purtând însă în
desaga scriiturii un stil , cum să-i
spun, mai ductil , mai flexibil, mai
uşor, ca să nu scriu superficial , ca în
romanele populare de sec. XIX.

Aş fi tentat – dacă aş citi în
poloneză - să interpretez semantica
rigidă sau revărsată în multe
componene ale onomasticii. Poate şi
datorită slavismului bine conservat
în limba polonă, pot descifra printre
rânduri, oricum impresionist: Kosici
(inchizitorul orăşelului), Pilsudski
(1867-1935, politician şi om de stat
polonez, mareşal al Poloniei –n.tr.),
Kolia Dovjenko (nume tipic rusesc; un
băiat de la casa de copii), Isaaac
Goldman (ucrainian din Odesa), Grişa
(om bun, cu suflet), protopopul
Avvakum (fire bisericoasă, blajină),
Zolkiewski (hatman). În principiu,
numele de femei, înglodate în
muncă şi în datorii, degajă un fel de
parfum închis, conservat pentru mai
târziu (Grunia , Frosa) . Ele se opun
mamei – Piekno, frumuseţea en titre.

Alte nume sunt tipic ruseşti :
Kirilovici, Simion Simionovici, Sorokin.
În roman sunt câteva linii tematice
îmbucurătoare, atingând degajat
simbolul. Una vizează mişcarea în
gaşcă, unde se află copii din foarte
multe naţii care au cunoscut
deportarea : Kotlas, Saşka (bielorus),

Erik (estonian), Kim (coreean), Alioşa
Sinicin, Sverdlov, Durov, ruşi.

Gulagul rusesc n-a selectat etnii şi
reprezentanţi. Dimpotrivă, lozinca
de înfrăţire a popoarelor (dacă asta
s-ar putea chema înfrăţire !) s-a
împlinit din păcate, în situaţii limită.
Iar în Siberia, s-a verificat vizibil, cu
mare prisosinţă.

Dincolo de mentalităţile
particulare ale naţionalităţilor, cele
de ordin individual cunoşteau
apropierea, vibraţia sufletelor.
Întotdeauna suferinţa comună nu
divide, ci uneşte.

Lângă simbolul libertăţii, scriitorul
creează simbolul pâinii.

La şcoală, elevii au fost întrebaţi ce
meserii vor să urmeze. Cele mai
căutate în zonă erau de marinar şi
de aviator. Unul dintre copii, şeful
de gaşcă al acestora, a declarat că el
şi-ar dori cel mai mult „să fie o pâine,
căci pâinii nu-i era niciodată foame şi
tuturor le plăcea pâinea”.

Atât de cutremurătoare era
foamea în rândul deportaţilor, încât
cei mici l-au taxat pe Saşa drept
trădător, pentru că, scrie Bednarski,
„el spusese ceea ce noi ne străduiam să
ascundem. Doar fiecare dintre noi se
gândea tot timpul la pâine şi dorea să
aibă pâine din belşug. Şi visele noastre
erau despre pâine. Iar ca să facem rost
de pâine, furam. Şi nimeni nu-l întrecea
pe Saşa în acest meşteşug”.

Cu toate compartimentările de
capitole, care  sparg curgerea
firească a acţiunii, autorul ştie să-şi
plaseze onorant personajele din
familia lui Petia, în diverse ipostaze.
Una este a religiosului, datorită unei
Biblii ascunse, ale cărei învăţături se
răspândesc şi prind un câmp de
indivizi aflaţi mereu în suferinţă.
Speranţa lor de mai bine reînvie cu
fiecare verset citit şi interpretat de
cine trebui.

Romanul Zăpezile albastre, bene-
ficiind de o bună traducere, rămâne
o carte sobră, creată în jurul unui
subiect grav – damnarea, în dualitate
cu libertatea.
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Daniel CORBU

Poftiţi,
domnule
kafka!

S-ar cuveni un imn pentru
alunecarea-n abis
s-ar cuveni o dovadă!
Şi pe când se desface-n bucăţi zeul tău
protector
şi înfloreşte văzând cu ochii labirintica
civilizaţie

metatextuală
iar miracolul dezgolirii de sine atinge apogeul
cu aceeaşi febrilitate cu care neofiţii
îşi împart Paradisul
nu dispera! LUCRUL ÎN CARE NIMENI NU
CREDE
SE-NFOMETEAZĂ ÎN SINE
şi totul e salvator

până şi această peticită speranţă
până şi acest vis amputat

şi chiar această dimineaţă în care
stai şi priveşti picurii ploii pe un mormânt nou.
Cineva mătură curtea abatorului
cineva spune: poftiţi domnule Kafka!
S-ar cuveni un imn pentru
alunecarea-n abis
s-ar cuveni o dovadă!
Nu departe: o trompetă rezemată de zid.
Mâna clipocind uşor înspre inimă.

Centura neagră
De-atâta timp port centura neagră

a Deşertăciunii
fără vârstă printre-ale lumii lucruri
fără vârstă.
Biografii îmi modifică mereu data naşterii
Dumnezeu pe a morţii.
M-am născut a doua zi de Paşte
a anului 195... Era 7 april.
Iisus abia înviase şi până la înălţarea
de-a dreapta Tatălui mai erau câteva zile.
Ursitoarele mi-au prezis că voi fi bogat.
Şi n-am fost.
Că voi fi fericit. Şi n-am fost.
O, dar biografii ştiu mult mai mult!
Ei îmi modifică mereu data naşterii
Dumnezeu pe a morţii.

De-atâta timp port centura neagră
a Deşertăciunii.

Fie-mi, Doamne al văzutelor şi nevăzutelor
şi acest păcat o virtute!
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Lecţia de abis
Prea târziu ai venit fericire
prea târziu ai cântat întomnata mea carne!
Aici unde se-amestecă minciuna cu plânsul

amar
şi în orice om un Petru se leapădă
prea târziu ai venit fericire
prea târziu ai cântat întomnata
mea carne!
Am putea asculta împreună mezza-voce a
lamentaţiei
am putea decripta istorii sigilate
sau vedea cum se vinde schimonosita legendă a

legendei
şi se recondiţionează bandajele istoriei.

Sunt cel ce aprinde ruguri de vorbe.
Poţi privi mâna care scrie şi mâna care cerşeşte

lumina
şi aripile de ceară topindu-se-ncet
şi mâna aruncătoare de pietre de ţinut moartea
la doi paşi mai încolo.

Cui să-i pese că am în aşternut o icoană?
După draperii acelaşi teatru cu păcate egale
aceeaşi lună subţiată de plopi.
Iar de va apărea Celălalt
se va-mpiedica de ferestre.

Şah orb
O, Feodor Dostoievski, în paginile tale
apune luna şi răsare Moartea!
Osândit ca şi tine
probez labirintul şi deşertul barbar
apoi strig:
Dacă numai pentru atât ai făcut omul, Doamne,
e prea puţin!
Apără-l, Doamne, pe prietenul meu
mort de fericire pe câmpurile sintaxei,
pe actorii aşteptând replici şi gesturi suflate din

culisele lumii!
Ocroteşte-i, Doamne, pe fumătorii de

marijuana
pe cititorii în stele
pe beţivii din gări şi din porturi
modelând norii magelanici ai depărtării!
Apără-i pe artiştii boemei, cei alunecaţi în

alcooluri
şi nu te bucura când vezi cam li se chirceşte

steaua
şi cum li se usucă trecutele glorii!
Apără-i, Doamne, pe rătăciţii în inima mea!

O mie de
biberoane în
flăcări
Dimineaţă.
Şi o mie de biberoane în flăcări
plutind pe râu ca-ntr-un tablou de Felix Aftene
şi o apă neagră neagră ca-n poemele
lui Daniel Corbu
şi cerşetorul aristocrat bătătorind cărăruia spre
Dumnezeu
pe când din gură îi ies balonaşe multicolore
mici înjurături de forma plămânului stâng de
forma
plămânului drept:

T’ v’ n buburuzele voastre dă clopotari
ai nimicului
dă cuburi fericite
dă obsedaţi textuali!
Bă fericiri spulberate bă
cutremure cu fleonc
bă adoratori dă femei abstracte
şi bucolice dorinţi!

Dimineaţă. Şi o mie de biberoane în flăcări
plutind pe râul ce se varsă în ceruri.
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Ecosistemul şi
tabla de şah a
zorilor
Vedeţi, Domnule Hölderin, postmodernitatea
ne dă totul pe gratis
din satul planetar cerul e izgonit
ca un spion de rară clasă
pe străzi Iisus e plimbat
pe sacoşe de plastic
iar Gioconda surâde
de pe eticheta brichetei cu gaz.
Totul străluceşte precum minciuna
din reclama vodafonului.
Chiar mierla domnului Trakl cântă acum
cu program prestabilit
în arbori semeţi la care putreziciunea
lucrează-n secret.

Închinare celui ce-aşează vântul în rame
Închinare!

Acesta-i ecosistemul şi aceasta tabla de şah
a zorilor.

La Beijing pentru o sută de yeni
îţi poţi primi statuia sculptată într-un bob

de orez
biserica albă a Domnului se clatină
în Edenul postmodern şarpele biblic nu mai
ademeneşte pe nimeni
şi nimic n-aminteşte măreţia romantică
a visătoarelor lumi.
Nu întoarce faţa! Poţi rămâne statuie
ca soţia lui Lot.

Pe tabla de şah a zorilor
cine să observe sufletu-mi ce zboară spre lume

ca un râs cristalin?

În după-amiezi de om singur
aflu, Domnule Hölderin, că la Tübingen
La Santa Rosa şi Pireu
v-ar fi cântat aceeaşi mierlă
pe care-a auzit-o Trakl
pe care o aud şi eu.

Închinare celui ce aşează vântul în rame
Închinare!

Apocalipsa de
fiecare zi
Iar tu poţi să-ţi închipui despre moarte orice.
După cum se rosteşte Şcoala din Frankfurt
şi ne asigură călugărul din Assissi
decadenţii din Köln şambelanul
din Chamonix şi înţeleptul din Tormes
hăulitorii coranului din moscheile orientale
precum şi vânătorul de pelicani din
Insula Mare a Brăilei
ai crede că cel mai bun lucru
e libertatea. Pe urmă ai crede că libertatea-i
chiar o uşiţă spre paradisul pierdut.
Dar tu de-atâţia ani sapi în tine groapa asta
îngustă
şi nu cunoşti vreun răspuns clar la întrebările
limpezi.
(DIN CÂND ÎN CÂND SE DESCHIDE O
PÂINE

ŞI PRIN EA BÂIGUIE
UMBRA)
În rest lumea-i plină de zei tocmiţi cu ora
pentru umilinţa noastră
şi rugăciunea: biată torţă plimbată prin ploaie.
În rest apocalipsa de fiecare zi
pe când adevărata moarte vine enervant de
încet.
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Ceea ce flacăra
nu ştie
Minciună-s şi laurii până la urmă.
Minciună.
Vine fotograful, vine portretistul.
Acesta nu sunt eu
şi aceasta nu e lumea pe care-o visam!
Din nou e dimineaţă şi nechezatul duminical
trezeşte zeii mahmuri.
Cei care-aşteaptă feericul diluviu
pot vedea un paianjen uriaş un fel de
rană a timpului trecuta glorie a ochiului
deschis înspre lucruri.
Vine fotograful, vine portretistul.
Acesta nu sunt eu
şi aceasta nu e lumea pe care o visam!
Nu sunt eu cel după care orbecăi atât!
Am pierdut nopţi  ditirambi  zei necruţători
atâtea războaie îmbrăcate în haine cu zimţi.
Rătăcit printre patimi am înjurat îngerii
păzitori
am înălţat imnuri pentru cel în stare să-nghită
Apocalipsa
am scrutat dealurile cerului
am stat pieziş în umbra lui Dumnezeu.
Azi nici măcar împăratul muştelor

nu mă mai caută-n somn.

Colbul
Dar vorba lui Brodski: cât la sută
este viu omul când e viu şi cât la sută
mort când e mort?
El nu cunoaşte teoria inviolabilităţii
când intră în case în haine în gânduri

şi-n bisericile Domnului.
Pe poet de-l calci pe bătătură va spune:

Gheorghe Baltatu

„Toate-s praf, lumea-i cum este“
şi „În zadar în colbul şcolii…“
Treci pe marile străzi
oricine-ţi va vorbi despre el
şi căutătorii Graalului şi cerşetorul cu priviri

cenuşii.

Iar neofuturiştii bizantini
îţi vor arăta aterizare lentă
pe calul troian, pe statui sau în ochii

eroilor naţionali
în cămările spiritului
pe cicatricea infantei şi în lapsusurile memoriei
pe papilele gustative dându-ţi gustul de
anticariat
în gură pe când seniorial mai asculţi adierea
sângelui prin vena cavă
ca trecerea unui râu printre stânci.
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Hamlet,
zadarnicul
Hamlet

Motto:
Orgoliile ca şi mitologiile,

totdeauna deasupra

Treci umbră a morţii,
Prin sânge îmi bat tobele tale!

Aşa te strecori prin nopţile-mi strâmte ca un
sicriu
cu mâinile în buzunare
scuipi pe încheieturile serii –
sfântă coherenţă a gestului
prin care-mi îngropi plânsul în genunchi!

Treci umbră a morţii,
prin sânge îmi bat tobele tale!

A fost o vreme când îţi priveam fotografiile
pe ascuns
şi tu ocoleai copacul cu hieroglife
cu toate rădăcinile în inimă rădăcini
mai scumpe decât firimiturile pâinii
în patria săracilor.
Stă scris: speranţa-i în spiritul spiritului
dar bunule Hamlet pragurile-s tocite mereu
şi aceiaşi actori încolţesc secunda
rând pe rând vin saltimbacii
veselii arlechini
arătându-şi degetele arse de glorie
precum aripile călătoare în soarele deşertului.

Astfel frunzele adevărului cad galvanizate în
râu
astfel poţi construi un teatru cu păcate egale
în care memoria îngroapă morţii pe rând.
Astfel acrobaţia e doar o problemă estetică
iar lumea o catacombă cu şobolani hămesiţi
în care tronează Marele Eu.

Treci umbră a morţii
prin sânge îmi bat tobele tale!

Rătăcind prin hangarele lumii
ce mari proteze poartă Dumnezeu!

Clarviziune
obscură
Într-un oraş obscur într-o clădire

obscură
la etajul cel mai obscur
locuieşte un poet obscur
care scrie versuri obscure şi publică
la edituri obscure cărţi obscure
pentru cititorii cei mai obscuri.
Din când în când critici obscuri
publică cronici obscure
în reviste obscure din Europa
sau din alte continente
la fel de obscure
pe o planetă obscură
dintr-un obscur sistem solar
aruncat pe o ramură obscură
a unei galaxii obscure dintr-un univers
de o absolută obscuritate.
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Julieta Carmen PENDEFUNDA

Sandu Teleajen
2. Dumnezeu nu bate cu parul.
Dragoste, crize şi inundaţii

storia, trăită de fapt de
autor, reprezintă un leit
motiv al romanelor sale.
Publicat în 1935, Turnuri în
apă devină o frescă a Iaşilor

pe parcursul ultimilor ani ai
primului război mondial până la
criza economică din jurul anilor ’30.
Descrierile străzilor şi clădirilor
epocii rămân mărturii ale acestui
Mitican al secolului XX. Excelenţa
scrierii vine din acţiune, o acţiune
care se desfăşoară printre peisajele
citadine, aşa cum Sadoveanu excela
cu cele din natură. Viaţa artistului
care trăieşte drama oraşului se
aseamănă cu cea a vânătorului
copleşit de amintirile dumbravelor
şi satelor de răzeşi. Cum şi în alte
scrieri ne obişnuise cu viaţa, cu
atmosfera debordând de mulţumire
a locurilor pline de culori vii,
romanul îmbie la o poezie a
cârciumilor şi cluburilor ieşene.
Liniştea şi bunăstarea cuprind
bucuria unor mâncăruri şi băuturi
tradiţionale. Petrec ieşenii, aşa cum
până în clipa scufundării vasului şi
biruind panica petrec naufragiaţii
marilor transatlantice. Înfruntată dintr-
un colţ de barcă în luptă cu întunericul
şi cu valurile, moartea e cea mai hâdă şi
mai crudă pedeapsă. Aşteaptă în
sufrageria uriaşă plină de lumină, de
flori şi de muzică a transatlanticului,
simţind în jurul tău mii de inimi care

bat la fel şi mii de ochi
care râd şi plâng la fel, înfruntată cu
pumnii strânşi sub braţe, privită cu
dispreţ şi milă, moartea e o glumă.
Acest început şochează. Nu poate fi
interpretat decât atunci când
cititorul a străbătut întregul roman
şi înţeles tâlcul pe care cărturarul îl
dezleagă pas cu pas, pagină cu
pagină pe parcursul desfăşurării
acestui fragment de viaţă.

Gabriel Donici, pictorul, trăieşte
viaţa boemă a cetăţii şi povestind la
persoana a treia, asemeni lui
Creangă, prezintă întâmplări şi
frământări între atelier, varieteu şi
crâşme, între Iaşi şi Paris, urzind
nenumărate vise. Caracterizarea
făcută sub imaginaţia Ameliei îl
surprinde: nesuferitul domn pare mai
degrabă un timid, un sălbăticuţ cu
priviri sincere, glas cald, maniere alese
de om bine crescut... Un vrai boyard...
Spate şi umeri de sportsman, păr bogat
în inele negre, ochi albaştri, profil
bronzat, sprâncene groase, arcuite... Ea
se completează cu cea făcută
Ameliei înfrumuseţată de un demon
nevăzut. Cenuşiul albastru din priviri
arunca fulgere, zâmbetul trist al gurii se
preschimba în ameninţare, mirarea
senină a frunţii mari se aduna cu o grea
încruntare între sprâncenele fine,
întinse ca două aripi de heruvimi
rafaelici... bătaia nervoasă a pleoapelor,
tremurul mâinilor, încordarea trupului

plin jucând în armonii pe care numai
un ochi de pictor le poate ghici. Sunt
multe alte personaje pitoreşti
precum Violette, Saly, Genia sau Ion
care prind viaţă în paginile cărţii
care completează senzaţia lecturii
unui poem în proză: mai la vale, pe un
trunchi de copac drept bancă, doi
îndrăgostiţi, tineri, ca şi ei. Stau
ţinându-se de mâini, umăr lângă umăr,
frunte lipită de frunte. Nici nu simt
frigul nopţii. Poate încep o dragoste...
Poate o sfârşesc...

Aceste note de lectură a
romanelor lui Sandu Teleajen sunt
parte din aprecierile pe care orice
împătimit cititor le poate face despre
literatura română lăsată în urmă de
tinerii de azi. Istoria zbuciumată a
unui popor care mai există bine
individualizat în spaţiul european,
strecurată printre cuvinte, imagini
create de un autentic artist nu merită
să fie uitată, iar repetabilitatea ei
demonstrează perpetuul destin de
care greu putem să ne desprindem.
Exemplul unui prim ministru
Rosetti, Catargi sau Brătianu care, în
doi ani, a scos ţara din criză prin
lucrări de infrastructură şi atragere
de investitori străini, împrumutân-
du-se de la bancherii şi bogaţii ţării,
fără împrumuturi străine, sub un
domnitor precum Carol I, rămâne
un exemplu în van.

I
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Pe fondul evoluţiei unei vieţi
pline de dragoste şi creaţie, apar
frământările sociale, aceleaşi ca şi în
alte romane ale autorului, manifes-
taţii, greve, mitinguri şi intonări ale
Internaţionalei, influenţate de revo-
luţia roşie din Imperiul Ţarist şi de
criza economică  care loveşte ţara.
Pentru a o stăvili, guvernul a recurs
şi atunci, ca şi acum, la reducerea
cheltuielilor şi salariilor, introdu-
când curbele de sacrificiu. Repetat
ele au reprezentat pentru angajaţii
din întreprinderile de stat procente
între 10 şi 23%, apoi a doua curbă de
sacrificiu care a mai redus cu 15%
salariile şi aşa micşorate de
precedenta reducere, urmată şi de
inflaţie. Pe lângă faptul că oraşul
pierduse mult prin strămutarea
capitalei la Bucureşti şi faptul că,
după război, toţi politicienii se gândesc
să se căpătuiască pe ei şi pe
simpatizanţii lor, căci nimeni nu mai
doreşte binele ţării... scriitorul afirmă
cu durere că facem numai politică,
dezmăţ şi demagogie.

Reducerile de personal, conce-
dierile (cu predominanţă a femeilor),
cârdurile invalizilor de război, fără
pensii, care nu aveau din ce să
trăiască, manifestau pe străzi iar
trenurile personale sau de marfă
erau asaltate de tineri purtând sub
braţ o boccea cu care doreau să
ajungă în vestul Europei şi de acolo
în America. Mulţi porneau chiar pe
lângă şine, pe jos, spre Paşcani. A
treia curbă de sacrificiu cu încă o
reducere a pensiilor şi a salariilor
(10-12%), cerută de acordurile
internaţionale pentru asanarea eco-
nomică, au exacerbat şi mai mult
mişcările sociale. Doborât de asaltul
crizei, oraşul îşi duce mucenicia marilor
lui deznădejdi şi nevoi cu încetineli
dibuite ca un melc bolnav… Lucrătorii
gem cu salarii trimestriale reduse.
Comercianţii din întreg oraşul stau zile
întregi, privind mărfurile care se
învechesc în rafturi, aşteptând clienţi.
Clasele şcoalelor îşi înjumătăţesc
numărul elevilor prin eliminările acelor
ai căror părinţi nu pot plăti taxele.

Tramvaiele sună cu tristeţe clopotele
pentru bănci tot mai goale de călători.
Birjarii roiesc pe toate străzile, jerpeliţi,
neraşi şi îmbiind clienţii în trăsuri
prăfuite, trase de cai nemâncaţi. În hală
sunt aruncate săptămânal, la gunoi,
camioane întregi cu alimente şi
zarzavaturi care n-au găsit
cumpărători. Berăriile şi bodegile sunt
pustii. Studenţii exasperaţi de veşnicul
borş de cartofi sau de fasole, servit de
cantinele căminelor, sfârşesc o grevă
spre a începe alta.

Şi ca şi cum toate acestea n-ar fi
fost de ajuns, ploile au adus sfârşitul
lumii prin uriaşe inundaţii, spre
disperarea mai ales a populaţiei
sărace din cartierele de jos ale
oraşului. Într’o dimineaţă, fără tunete
şi fără fulgere, cohortele de fiare încep să
verse către pământ o ploaie deasă, rece,
sălbatică, ale cărei picături sunt când
mărunte, cernute ca prin sită, când
ropot de alice, când şuvoaie ce curg din
jgheaburi nevăzute, potop fără sfârşit. Şi
plouă zile şi nopţi în şir. Şi plouă apoi
săptămâni de nopţi şi de zile.
Descrierile tragediei sunt cutremură-
toare. Autorul este iarăşi un martor
care rămâne prin scrierile sale un
cronicar senzaţional al acelor
vremuri de groază. Transatlanticul
este imaginea pe care nu ne-o
puteam închipui la început de
roman. Şi Gabriel, personajul care se
sfârşeşte odată cu picturile sale, se
scufundă împreună cu Iaşii pe care
nu i-a părăsit. El nu mai prinde acea
zi în care apele au început să se
retragă şi soarele împrăştia o căldură
binefăcătoare când, aşa cum descriu
ziarele vremii, regel Carol al Il-lea a
venit într-o vizită cu caracter
neoficial, însoţit de fiul său Mihai,
Voievod de Alba lulia, vizitând
cartierele nimicite de ape într-o ţară
doborâtă de sărăcie.

Nu vreau să închei gândurile
despre Turnuri în apă fără a
reproduce o sintagmă, aşa cum
Sandu Teleajen se întreabă retoric în
finalul romanului: Ioane, cât de
departe am fi putut merge noi pe calea
succeselor dacă ne-am fi născut într-o
ţară mare !

Liviu Pendefunda,, Turnuri
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Sterian VICOL

Recviem
pentru mama
fumul albastru din ochii ei tufe de liliac pe

scânduri de brad
legate cu fire de telegraf, bătute în cuie peste

lecţia păianjenului
cu gura otrăvită şi cruce pe spate purtând

oul în cuib, mamă, cuibul pe o crenguţă
alături scheletul păsării într-un pumn de furnici

dumnezeu unde o fi căutându-te
aruncând sămânţa cucutei pe pământ

o rnână pentru fluturi alta pentru cuţitul femeii din oglindă
imagine desenată pe dreptunghiul apei din care ne soarbe norul

cum stătea ea ca-ntr-o carte deschisă spre cer
ploaia haşura oglinda îndoliată ruginind oţelul
(săbiei) din trupul meu

o femeie vie în trupul râului mort spânzurat de-o crenguţă de frig
la ieşirea dealului din cuvinte

dar trupul ca şi numele indescifrabil

supus fără umilinţă
învingător al propriei vieţi
am trecut prin tine şi nu m-am regăsit
în ultima silabă dăruită de cel cu ochiul fix
îndreptat către hăul din mine deschis dinăuntru

trupul meu afişat pe strigătul tău
unicul învingător al plecării sub semnul secerei
din lanul fierbinte dezlegat în crenguţe de frig.

cerul rufos de gunoaie absoarbe rugăciunile fiilor
într-un punct pe sânul fecioarei însângerându-i pruncul

din uriaşa aluniţă
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dezbrăcată de aurolaci în norul de deasupra bisericii
rochi (a ei flutura stoarsă de lacrima mea
pierderea ta e pierderea mea
viaţă vomitată pe imaginea rămasă-n oglinda lămpii cu gaz

tu şi eu eu şi tu o lamă subţire de cuţit
în râpa muzeului amurg îngropându-mă pân la plasele

nu ţi-am dăruit cascada promisă
pe care şi eu într-o zi o voi primi
la finele lumii cu pietricele desprinse
din poemul lupului cel tânăr cu sânge pe bot

gândind la cascada promisă
preotul huleşte pe nisipul bisericii fulgerate
aruncând snopul de lumânări peste ţărâna gravid
peste trupu-mi ce scrie deja poemul obraz(nic) pe pietrele

care şi ele vor fi fulgerate în trupul altei biserici
nu eu nu nu-mi nun aparţin
al străzii sunt ca o femeie nocturnă
(dungată din bordel
fiindcă eu văd bătăile inimii rezemat de tine
ca de-o sabie înfăşurată în ultimul meu manuscris

sângele meu însuşi sângele meu mă devorează încet atât de încet
că aud graiul tău mamă țesându-mi calea spre tânărul din care

m-ai adus
fiindcă eu comunic direct cu trupul
altfel mă arde vântul când m-apropii de numele tău
n-am căderea să-ţi strig
zboară şi zboară, mamă, într-altă, de-acum, fiinţă
rătăcind cu mine în grădina botanică
crenguţă de alun cu floare de liliac
pe coapsa exotică a Sfintelor Paşti!

ne descoperim desprinzându-ne de noi înşine
exersând pe sufletul viu
rana din cărţile lumii
şi sângele bolnav de vedere
care să legene - lege-ne
de adierea tulpiniţei de cucută!

*
trebuia să ard rochiţa de pe tine cusută cu limba
rochiţa de poeme
poeme de nichita
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cel care te posedă ca diavolul ziua şi noaptea
şi eu vă veghez în genunchi
cu faţa şiroind de uleiul candelei
bătute într-un perete plătit

trebuia să ard ceva din tine
ca să-mi strigi tu focul din crenguţele albastre din creierul meu
nesupus decât singurătăţii.

trebuia să ard ceva din tine cartea dintâi să aprind ţigara
să pot auzi la gaura nopţii cum vine acolada viscolului
să mă trântească în oglinda furată de la mama din mormânt

trebuia să ard ceva din tine poate argintul de la gât
cu dulcea cruciuliţă ruptă de mult poate brăţara şerpuind
peste alte mâini deschizând venele în ape fierbinţi.

*
cine să-ţi numere rănile fâşiile din inima ta
cine să le-adune din spinii cuvintelor?
fiindcă poezia e animalul sălbatic
umblând pe o rază de stea cu toate venele tăiate

dansul ei îmi biciuie trupul
cum numai frigul cu funiile lui
mai biciuie pe cel care-am fost
dansul ei mi-amână anotimpul
gravat în cifra unu

Acoperişul casei părinteşti
Şi cum umblam pe acoperişul casei părinteşti,
m-am lovit de ou de vulturoaică,
Cireşul sângera de mai 'nainte chiar
de-mi fi crescut aripile de înger.
De-acolo, de foarte de sus, se vedea ca-n palmă
Mormântul cel tânăr al tatălui şi-al
Mamei tatălui meu
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Nail CHIODO

Întâlniri cu Fellini
fost ceva mai mult

sau mai puţin im-
portant faţă de în-
ceputul1 dezastru-
oasei mele cariere în
industria filmu-lui,

acel episod ce a avut loc aproximativ
douăzeci de ani în urmă, prima mea
întâlnire cu Maestrul, Federico
Fellini. Am mers pe jos pe Via
Veneto - sediul principal al
modelului de viaţă descris de Fellini
(care a şi jucat şi l-a făcut celebru în
întreaga lume) în La Dolce Vita .
când am reperat omul nostru, stând
la o masă în aer liber la una dintre
favoritele crâşme bântuie de el,
Doney Caffè. Revolta purpurie care
a descins brusc în inima mea şi a
făcut lacrimi să curgă din ochii mei
m-au surprins la fel de mult cum
făcuseră mersul pe jos împreună cu
tovarăşul meu, K, un colaborator şi
strălucitor personaj al acelor ani. Am
ezitat câteva momente în timp ce am
luat o hotărâre şi apoi i-am făcut un
semn lui K să mă urmeze ca să am o
motivație pentru a mă așeza pe un
loc liber lângă un Maestru atât  de
ocupat. Și el era în compania unui
alt domn de, mai mult sau mai
puţin, aceeaşi vârstă, ale cărui haine
şi maniere elegante m-au facut sa
îmi imaginez că era un important
producător. Doar după ce K şi cu
mine ne-am aşezat, am avut şansă
de a savura privilegiul apropierii
fizice de omului care, mai mult
decât oricare altul, încorporase
idealurile mele artistice si profesio-

1 Calambur după titlul filmului lui
Spielberg "Întâlniri cu a treia natură"

nale, el şi însoţitorul său s-
au ridicat şi au plecat încet.
Îmi amintesc că Maestrul
doar șchiopăta departe, că
unul dintre picioarele sale
părea ușor împiedecat.

Cariera mea cu propriile
filme şi încercarea de a
deveni un director în
propria mea afacere au fost
ei însele dificile de la debut,
iar în acele zile de început - atât de
pline de încredere tinerească –
credeam că voi depăși ușor
viscozitatea barierelor de la intrarea
acestei profesii pline de farmec. Este
suficient să spun că în Italia, la
momentul în care am fost obişnuit să
descriu cariera regizorilor de la
sfârşitul anilor patruzeci, atunci
când erau " tineri incepatori" nu mă
gândeam să repar cumva şi să explic
acei ani şi ani de vagabondaj
descreierat către coridoarele puterii,
care este aşteptat în mod normal de
aspirantii din lumea filmului.
Astăzi, deoarece mulţi dintre copii
regizorilor cu influență din vechea
generaţie au crescut şi s-au mutat
destul de firesc direct în vârful
ierarhiei și vârsta medie a regizorilor
novici italieni a scăzut considerabil.
Din păcate, cu toate acestea,
standardele de ansamblu a
cinematografiei naţionale nu sunt
încă la fel de sus ca și ar putea fi
acolo unde ar merita dacă o mare
parte din "sângele proaspăt" ar fi
infuzat de cei mai puţin răsfăţaţi,
mai puţin protejați, deoarece așa s-a
întâmplat, pentru a folosi o expresie
din tipologia felliniană.
Caracteristic, iată-mă datorită
propriei mele alegeri în fața oricăror
alte favoruri de nepotistic, am

aterizat în cele din urmă pe un loc
de muncă ca asistent voluntar al
regizorului într-o schemă ce
cuprindea o echipă completă - şi a
fost cu această ocazie oportunitatea
unei a doua intalniri cu Maestrul.
Am mers pe jos de această dată de-a
lungul unui coridor lung, îngust și
gol, în clădirea care găzduia la Roma
studiourile cinematografice ale
celebrei "Cinecittà". Fellini a apărut
de la uşa ce se deschidea în celălalt
capăt şi a început să traverseze sala
în direcţia mea. Situaţia a avut
caracteristică șansa de a ne pune pe
noi noi faţă în faţă la fel ca în un
stilul filmelor din vestul sălbatic
unde urmau obligator să fie un
schimb de focuri. Am avansat, mă
întrebam ce se va întâmpla. Emoția
creștea într-un ritm alert și atunci
când am fost, în cele din urmă, la
doar câţiva metri distanţă, Fellini a
scos brusc lui marea lui pălărie
neagră cu bor lat, fluturând-o
înainte spre mine cu un gest ce mi s-
a părut zdrobitor, a tras aer adânc şi
a exclamat din inimă "Buongiorno!"
Am fost, desigur, în totalitate prins
cu garda jos de extravaganța
salutului său şi doar am reuşit să
întorc un semn respectuos de salut,
iar deja trecuse.

A
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Fie că a fost într-adevăr un ca-
valer cu o stare de spirit deosebită în
acea zi şi comportamentul său
extrem de galant, sau trebuie să fi
existat ceva special în comporta-
mentul meu, aparența deghizată a
unei persoane cu o importanţă de
sine. Oricum ceea ce am simţit şi a
simţit el îmi solicită și azi să
recunosc cu dulce ironie că nu știu.
Cele două ipoteze nu sunt exclusive,
totuşi, şi prestanța, pentru toate
mișcările sale, a rămas o enigmă
pentru mine. Aceasta conţinea
previziuni  voalate şi desigur
premonitorii pentru viitorul meu în
afaceri pe care, dacă aș putea, dar nu
mă pot sustrage de la interpretarea
acelui moment, l-aș face public.

Mi-ar fi încălcăte obiectivele şi
sfera de aplicare a acestui articol
dacă aș intra în orice detaliu cu
privire la continuarea, agonia şi
încetarea carierei mele ca regizor de
film, o poveste care a durat mai mult
de un deceniu din viaţa mea şi
atunci aș putea fi mai fericit să
retrogradez acest moment la nivelul
analele din "istoria intelectuală
ascunsă" a epocii noastre. Am auzit
o dată că Fellini însuşi fiind citat ca
regizor de film a spus că cei
asemenea lui ar trebui să fie uciși
încă pe când sunt în leagăn - o
butadă pe care ne-o putem imagina

cu uşurinţă provenind de la
Maestru, el care a avut  extraordi-
narul tact de a purta un război civil
cu Italia lui, și a abordat plin de tact
problemele clerului şi ale
aristocraţiei. De fapt, ceea ce a avut
loc în Italia ca şi în alte ţări
occidentale în anii şaptezeci şi
optzeci a fost mai degrabă mai mult
un masacru al inocenților la o scară
uriașă: a fost în acei ani trecerea
Italiei de la a fi unul dintre liderii
mondiali ai cinematografiei (a doua,
cred, doar în India şi Statele Unite
erau mai multe în ceea ce priveşte
numărul de filme de lung metraj
produse anual), într-o ţară în care
industria a trebuit să lupte patetic
pur şi simplu pentru a supravieţui,
şi indiferent de orice valoare
artistică, realizările au dispărut
complet. Nu cred că prezentul
articol, prin urmare, ar putea
cuantifica ceea ce demon-strează
statisticile ca un dezastru
internaţional. Lasă-mă deci să trec
peste această temă și să descriu
ultima întâlnire care a avut loc
câţiva ani mai târziu.

De data aceasta am traversat
într-o dimineaţă, sub un cer cenuşiu,
pe Via del Babuino, chiar lângă
Piazza del Popolo. Fellini a apărut
oarecum în vârstă şi pierdut în
gândurile sale. De fapt, a trecut de

lângă mine cu o privire pasageră,
abia de confirmare a prezenței mele
acolo. Pentru el am fost, desigur,
doar o altă faţă pe stradă. Aşa cum
am adăugat primii paşi la distanţă,
care era tot mai mare între noi, am
reflectat că de această dată am avut
ocazia de a apuca să-i spun ceva în
cele din urmă ca de la om la om. Aşa
că m-am întors repede şi aproape
am strigat dupa el: "Scuzaţi-mă, dar
..." Fellini a încetinit paşii în timp ce
eu l-au abordat, fără însă să se
întoarcă către mine, când am fost
mai aproape, el mi-a arătat fața
iritat, obosită şi, strângând pumnul
aruncându-l spre sol pentru a
sublinia supărare, a repetat de două
ori "Mi Dica! Mi Dica! " ( adică
Spune ! Ce este ?!). Nu avusesem
mult timp să mă gândesc ce i-aș fi
putut spune, dar cuvintele au venit
de la sine, mulţumesc lui Dumne-
zeu, şi: "Am vrut doar să vă exprim
recunoştinţa mea." Un zâmbet cald
instantaneu a apărut pe fața
Maestrului care se confruntă şi el cu
emoția, mi-a întins mâna şi a spus
într-un fel ca un gest reciproc: "Ce
gând frumos!" Apoi imediat ne-am
despărțit, conştienți fiecare de
problemele pe care le aveam de
făcut în acea zi.
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Nicolae SAVA

Despre buna
vieţuire dintre trup
şi suflet

I
Dar de ce oare trebuie să mă întreb
în fiecare clipă dacă moartea se plimbă
tocmai pe strada pe care o voi străbate
peste cîteva clipe? Cîte?
Asemeni mie, toți își visează un sfîrșit liniștit
cu prietenii cei mai dragi în apropiere,
cu lumînări aprinse de fulger și amintiri,
după, frumoase.
Numai cu prieteni în care nu sălăsluiește
niciodată minciuna. Nici invidia.
Și nici dezmățul de vorbe.
Dar, bolnav, sufletul meu va respira
din ce în ce mai adînc
un oxigen otrăvit, iar pe măsură ce caut liman
îmi revin din visare.
Si carnea mea, încă roză și strălucitoare
precum o mare neinteresată de țărmuri,
mai soarbe sîngele pe care i-l trimite inima mea
cerșetoare mereu de iubire.
Ea încă nu s-a terfelit
precum sufletul. Ea încă surîde
la soarele care a răsărit altora mai dragi
și mai tineri, altora nelumiți
precum cei căzuți în convenții.
Cei căzuți în alt trup.

II
Cred că nu mă vor mai înduioșa vapoarele
care vor părăsi țărmul în viitoarele clipe,
nici în viitoarele nopți,
poate nici în viitoarele luni, secole sau,
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de ce nu?, nici în viitoarele legende ce se vor scrie.
Am înțeles, după un timp cauți cu disperare
să găsești ceea ce aveai,
încă cu surplus,  cîndva.
Dar cine mai are interes pentru un timp cu  retrospective
în care melodrama își face loc precum apa
ieșită din matcă? O matcă strîmtă precum ultima oră
a condamnatului.
Dacă nu mai sînt eu, cel din urmă,
de ce să declanșăm rafale de amintiri?
Cine să le devoreze și cu ce rămășiță de suflet?
Oamenii confundă luminile orașului cu luminile
din sufletul lor.
Poate e bine, zic eu acum,
după ce am despărțit marea în două
cu marile mele iubiri, și pot gafa precum pruncul
din icoanele clasice.
Poate că nici de aceea nu știu ce să zic
atunci cînd trăiesc drama celor despărțiți de trupul lor.
Pentru că drama lor e singura care
nu poate fi înțeleasă de nimeni.

III
Seara, prin univers, plînge lumina
semn că m-am rătăcit pe căi de pierzanie,
de pierzanie fericită, gravidă și nesățioasă nicicînd.
Dacă aș cunoaște unde sînt eu și unde nu mă găsesc
m-aș întrupa, cu siguranță, într-un bărbat
adevărat, întreg și comod.
Comod ca o metaforă în care nu mai încape
nici un alt sens. Un imperiu cuprins de flăcări aș fi mereu,
un imperiu de neînvins
de cei ce nu cunosc această
maiestuioasă boală și fascinantă credință,
nu îl știu pe acest în adormire zeu descărnat.
Pentru că partea carnală a pămîntului e aceeași
în fiecare trup, doar firea lucrurilor o face mai aspră.
Din cînd în cind e nevoie de făcut curățenie generală
în suflet, chiar dacă răvășim totul
de nu ne mai regăsim multă vreme
prin strîmtul univers construit în grabă de alții.
Dar acceptat ca pe un dat al destinului,
justificare comodă a nimicniciei noastre
și a zădărniciei cu care urcăm hotărîți spre-o golgotă
de  pe care au dispărut, de rușine,
toate crucile așteptate de noi.
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Liviu PAPUC

Chilia
„benedictinului”

rofesia, aleasă sau „culeasă”, atunci
când este efectuată cu pasiune, îşi
pune amprenta asupra ambientului
individului. Un astfel de om, pe care
soarta l-a ales să-l pună în frunte, a

fost şi Gheorghe T. Kirileanu (1872-1960), cel plecat din
munţii Neamţului pentru a ajunge bibliotecar al Casei
Regale, secretar general al Fundaţiei „Regele Ferdinand
I”, membru de onoare şi membru titular onorific al
Academiei Române. Pregătirea sa universitară l-a
pregătit pentru o carieră avocaţială sau didactică, a şi
pendulat între câteva scurte state de funcţiuni prin
Moldova, până când s-a stabilit la Bucureşti, unde postul
mai sus pomenit i-a venit „ca o mănuşă”, ceva experienţă
în domeniu având încă din perioada studenţiei, când
fusese custode la Biblioteca Universităţii din Iaşi.

Ce a însemnat acest lucru? Aplecarea (nativă, desigur)
către cercetările de arhivă, de bibliotecă, nu a făcut decât
să se înteţească,  să ia amploare, l-a făcut să se închidă
practic între patru pereţi ai chiliei sale de anahoret, în
care doar cărţile şi documentele aveau drept de cetate.
Pensionarea forţată din 1935, de către Carol II (fusese
numit, totuşi, secretar general pe viaţă al Fundaţiilor
Regale), îl face să se retragă definitiv la Piatra Neamţ,
unde îşi ia cu sine ceea ce deja era modul său de viaţă.
Înlănţuirea firească a unor episoade ale vieţii duce la
cutumă. Studierea în tinereţe a documentelor, în vederea
publicării acestora, a dus la strângerea lor, la depozitarea
lor. Cel care devenise expert în istoria moşiei Broşteni, în
editarea operelor lui Creangă sau în precizări privindu-l
pe Eminescu, ajunge păstrător de seamă al unor valori. Şi
atunci nu ne mai miră că, atunci când, în 1956, semnează
un act de donaţie prin care se prevede înfiinţarea în casa
sa de pe strada Ştefan cel Mare nr. 25 (astăzi 27) a unei

biblioteci documentare „pentru luminarea poporului”,
au fost inventariate 240 de cărţi vechi româneşti, 51 de
cărţi străine rare, colecţia ziarului „Timpul” (al lui
Eminescu) din 1877, 1878, 1881-1883, pe lângă cele circa
30.000 de volume şi 17.000 de scrisori.

Cu puţin înainte de moarte, la 12 iunie 1960, Augustin
Z.N. Pop consemnează în caietul de impresii al
bibliotecii documentare:

„Cărturarul vrednic o viaţă întreagă mă întâmpină,
pe patul de suferinţe, dintre cărţi, dintre reviste, dintre
studii şi note, cu iubire caldă, cu interes treaz de ştiri, cu
o cunoaştere filosofică a oamenilor şi firii, ce se comunică
dominante ale spiritualităţii sale superioare. Şi-n juru-i
iată, nestinsă amintire pentru Maiorescu, pentru Iorga,
pentru înaintaşii săi ţăranii, pentru locurile copilăriei şi
tinereţii, asupra cărora zi de zi deschide privirea până la
patriarhala vârstă de aproape nouăzeci de ani,
zâmbindu-le în recunoştinţă” (Constantin Bostan,
Valentin Ciucă, Gh. Teodorescu-Kirileanu – contribuţii
documentare, Piatra Neamţ, 1970, p. 39). „Nestinsa
amintire pentru Maiorescu” o găsim clarificată într-o
scrisoare adresată profesorului bucovinean Leca
Morariu, la 25 martie 1954: „Lumânarea din sfeşnicul
capului meu se micşorează din zi în zi, ca şi cea din
sfeşnicul ce stă înaintea chipului de bronz al lui Titu
Maiorescu, icoana pe care o privesc cu drag din patul
meu...” (Scrisori către Leca Morariu, vol. II, ed. îngr. de
Eugen Dimitriu, redactor şi note de subsol dr. Alis
Niculică, Suceava, Fundaţia Culturală „Leca Morariu” şi
Biblioteca Bucovinei „I.G. Sbiera”, 2007, p. 63).

P
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Alte amănunte sunt de găsit în: G.T. Kirileanu,
Însemnări zilnice (1906-1960), ed. îngr., studiu introductiv,
note, bibliografie şi indici de Constantin Prangati, cu un
Cuvânt înainte de Iordan Datcu, Buc., Albatros, 2004: „În
zori de zi, privesc pe fereastră şi văd cornul lunii. Este
ora 5 dimineaţa. La ora 7, razele soarelui mângâie Tabloul
cu crini pictat de Regina Maria şi donat mie pentru
serviciile aduse Casei Regale. Este bucuria ochilor mei,
precum bucuria minţii este lectura articolelor, studiilor şi
cărţilor rare” (notaţie din 4 aprilie 1959, p. 313). Dar o
descriere completă a mediului ambient al cărturarului
din ultimii ani de viaţă se află, consemnată de mâna
proprie, în acelaşi volum, la p. 239-240:

„30 iunie 1851 – Trăiesc înmormântat între hârţoage
de tot felul pe care nu-s în stare a le pune în rânduială.
Un teanc lângă mine între pat şi perete. Pe masa de lângă
pat alte teancuri de cărţi pentru lectură, iar lângă lampa
electrică, teancul scrisorilor primite care aşteaptă
răspuns. Sub masă, o măsuţă mai mică pe care stau
plicuri cu tot felul de însemnări, iar pe jos sunt întinse
pachete cu tăieturi din ziare vechi, sub patul meu este
cutia cu materialul Monografiei Broştenilor.

La capătul patului meu, în picioare, este pupitrul cu
crinii pictaţi de Regina Maria, pe care-i aşezată Biblia lui
Klein, Dicţionarul lui Candrea, cărţi de-ale lui S.
Mehedinţi, G. Vâlsan şi portretul lui Dante. Pe poliţele
pupitrului – hârtii personale şi cărţi privitoare la Valea
Bistriţei.

Pe măsuţele alăturate, teancuri de cărţi. Lângă uşă,
dulapuri de cărţi şi deasupra – Dicţionarul Academiei
Române şi Dicţionarul Larousse. Ceilalţi pereţi cu rafturi de
cărţi şi dulapuri închise pentru păstrarea hârţoagelor.
Deasupra clasorului, aparatul de radio.

Pe o ladă îmi îngrămădesc hainele, iar pe colţul unei
mese încărcate cu cărţi stau cele de trebuinţă pentru
mâncare, căci mănânc singur în odaia mea, celelalte fiind
ocupate de chiriaşi impuşi.

Sus pe pereţi am tablouri: Deasupra, la capătul
patului, Icoana lui Ştefan cel Mare din Evangheliarul de la
Humor, copie făcută de pictorul D. Horcea, iar dedesubt,
chipurile lui Decebal şi Traian de pe Columna lui Traian.
La stânga patului, un tablou cu Biserica Domnească de la
Argeş şi portretul tatei; fotografia cu dezgroparea
preotului Todică din Holda. Mai încolo, tabloul cu
membrii Junimii de la Iaşi, având deasupra pe Eminescu.
Pe peretele cu uşa: pictura lui Octav Băncilă cu liliecii, cap
de femeie de Leonardo da Vinci; Valea Negrei Broştenilor
cu Georg Lührig şi trei picturi de Aurel Băeşu. Pe
peretele dinspre nord: pictura lui Octav Băncilă cu capul
tatei, chipul lui Leonardo da Vinci; desenul lui D. Stoica
cu Tudor Vladimirescu, Biserica din Răpciuni. Pe poliţele
din faţa cărţilor fotografii: de-ale oamenilor aleşi ai

românilor. Apoi învăţătorii: N. Stoleriu, Al. Vasiliu-
Tătăruşi, P. Gheorgheasa şi Simion Kirileanu.

Din pat am ca privelişte pe fereastră: jos aleea cu
flori, iar sus coasta Cozlei – frumos împădurită cu
creastă de brădet. De la masa din odaie se vede Petricica.
Ca să văd Ceahlăul, Cernegura şi Valea Bistriţei, mă duc
în cerdac”.

La ce-au ajutat mormanele de „hârţoage”, ne-o
demonstrează pe deplin cele două volume de Scrieri
apărute la Editura Minerva din Bucureşti, în colecţia
„Restitutio” (1989 şi 1997), datorate impecabilului
cercetător Constantin Bostan (demn urmaş, într-un fel, al
lui „Moş” Ghiţă Kirileanu, în calitatea Domniei Sale de
director al Bibliotecii Judeţene Neamţ). Contribuţiile sale
de-a lungul timpului sunt o dovadă a faptului că munca
poate da roade în orice condiţii, sub rezerva existenţei
chemării şi a realizării ambientului personal. Cât priveşte
biblioteca,  „Si le style est l’homme, les livres sont
l’homme aussi”, după cum îi comunica aceluiaşi Leca
Morariu, ca fiind vorba unui vechi autor despre iubitorii
de cărţi, care au bibliotecă (op.cit., p. 65 – 23 aprilie 1954).
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Liviu PENDEFUNDA

Sufletul ca o
poesie

Doamne, oare sufletul meu
nu’i cel mai mare mister
întâlnit în căutarea în care chiar Tu
m’ai îmbiat să pornesc ? Mă simt
metaforă plutind în vibraţia lumii
precum tot aerul din mine
se mişcă în ritmul tobelor
şi se alintă la adierea viorii. Doamne,
milenii se răsfrâng
în puterea mea de a Te înţelege
şi nu’ţi pot spune ce simt
când Te aud şi Te văd.

Mi-ai dat Cuvântul, Îl scriu,
Îl rostesc cu sunetul, cu gândul.
Eu însumi devin uneori El.
Dar mi-e greu
să exprim tot ce văd, tot ce aud,
tot ce gust, tot ce miros

şi pipăi pe acest pământ,
dar mai ales imaginea altor lumi
ce’mi vin şi par aevea în vis
sau când sunt treaz, şi ştiu
că de la Tine vin. Dar nu pot
să spun nimănui
când Te văd şi Te aud.

Nici în aceste versuri,
ce izvorăsc acum cu toată bucuria
- ştiu: ele par o fantezie –

nu pot descrie ce doresc
şi ceea ce-am simţit în vibraţia lumii
cu tot sufletul meu,
metaforă ivită ca un uriaş mister
în căutarea de lumină
spre care chiar Tu
m’ai îmbiat să pornesc. Şi mă simt
contopind micimea mea
cu marea poesie care eşti,
o văd şi o aud.
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Mihaela ALBU

Presa politică
din exil. Rolul
ziarului „Lumea
Liberă” (New
York) în lupta
anticomunistă

resa din exil poate fi
o adevărată mină
de aur pentru cel
care doreşte infor-
maţii cu privire la
activitatea români-
lor plecaţi peste

hotare.
În ideea de a contribui la

cunoaşterea unei perioade impor-
tante din viaţa românilor-americani,
în cele ce urmează vom prezenta pe
scurt unul dintre cele mai impor-
tante produse ale presei scrise în
limba română şi difuzate în spaţiul
nord-american, subliniind cu deose-
bire latura politică a publicaţiei.

Este vorba despre ziarul cu titlul
ce dezvăluia o transparentă
conotaţie (Lumea liberă) publicat la
New York între anii 1988-2005.

Având în vedere că apariţia sa a
acoperit o perioadă de mai mulţi ani,
având o periodicitate săptămânală,
ne vom ocupa în cele ce urmează
numai de prima perioadă – şi anume
de cea premergătoare revoluţiei,
adică de perioada dintre octombrie

1988 și 30 decembrie 1989 (numerele
1 – 65), reflectarea receptării schim-
bărilor din ţară, precum şi a vieţii
românilor-americani după 1990
urmând să o analizăm într-un alt
articol.

Se cunoaşte acum că activităţile
politice şi culturale ale românilor
exilaţi au îmbrăcat o gamă largă de
aspecte.

Una dintre acestea a fost,
desigur, şi cea hotărâtă de un grup
restrâns de intelectuali din New
York – în anii în care de acasă
veneau ştiri despre viaţa din ce în ce
mai grea a conaţionalilor – de a
înfiinţa un ziar săptămânal
românesc. Acesta era menit să fie
tribuna prin care să-şi exprime
ideile, dar se dorea să devină şi o
modalitate principală de informare a
cititorilor despre situaţia din ţara
ocupată de comunism şi deopotrivă
despre activitatea celor care (din
afară sau chiar dinăuntru) încercau
prin toate mijloacele să o salveze.
Fondatorii îi vor invita pe toţi cei
care voiau să pună umărul la

demersul lor („Îi aşteptăm pe toţi cei
care au un cuvânt de spus, un gând
de schimbat”1), le promit că vor fi
„gazdă primitoare” pentru a
participa împreună „la marile sau
micile confruntări.” Astfel, încă de la
primul număr, editorii îşi vor
exprima intenţia de a intra în dialog
cu cât mai mulţi cititori şi vor
preîntâmpina întrebarea firească a
acestora, întrebare legată de „rostul
unei publicaţii în exilul românesc”,
aducând argumente privind necesi-
tatea ei, precum şi a momentului în
care apărea.

Numele ales a fost Lumea
liberă şi, pentru că se publica în
spaţiul american, titulatura era bilin-
gvă, adăugând la titlul românesc
traducerea în limba engleză – The
Free World.

Așadar, fondat la 8 octombrie
1988 de către câţiva entuziaşti/
lucizi intelectuali care au înţeles
necesitatea unei „tribune”2 echidis-

1 v. rubrica „De vorbă cu cititorii”, nr. 1 (8
octombrie 1988, pag. 21).
2 „Am apărut pentru că vrem să punem la
dispoziţia românilor de bună credinţă Tribuna

P
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tante, echilibrate3 pentru exprimarea
opiniilor românilor din exilul
american, ziarul acesta a rămas în
conştiinţa cititorilor (subliniem) ca
fiind – înainte de 1989 – un real
stindard de luptă anticomunistă.

Convinşi că, „independent de
divergenţele create în mod
artificial”4, exilul „a dobândit o
maturitate politică care cere o
informare competentă şi într-o
frecvenţă mărită”, acest grup de
intelectuali a găsit – ca mod de a
contribui la această informare şi de a
ajuta comunitatea românească din
New York – înfiinţarea unui ziar
românesc. „Şi atunci hotărârea a fost
luată. Ea reprezintă certificatul de
naştere al ziarului Lumea liberă”, se
mai spune în „actul” de înfiinţare,
căci aşa ar trebui receptat editorialul
din 8 octombrie 1988. Speranţa
exprimată la apariţie se subliniază ca
fiind aceea „de a contribui la unirea
tuturor forţelor exilului pentru
cauza eliberării Patriei noastre.”
Despre unire scrie şi Dan Costescu
în prima sa „convorbire” cu cititorii
(rubrica se va numi constant de
acum înainte „Dan Costescu de
vorbă cu cititorii”). Redactorul va
afirma metaforic, cu entuziasmul
propriu momentului, că „hora

liberă a ziarului nostru, pentru un schimb
civilizat şi eficient de idei şi opinii, pentru a
găsi împreună căile de urmat pentru o
renaştere naţională într-o Românie liberă şi
independentă.”
3 „...căutând răspunsul  în presa liberă
românească ce apare în exil (la întrebarea „ce
putem face noi, cei care trăim în Lumea
Liberă, pentru a-i ajuta pe fraţii noştri în presa
liberă românească”, n.n.), am fost
impresionaţi de risipa de energie, competenţa
şi talentul cu care reprezentanţi valoroşi ai
intelectualităţii noastre dezbat anumite
probleme. Am fost impresionaţi de
diversitatea opiniilor exprimate, dar în acelaşi
timp am fost îndureraţi că nu de puţine ori,
aceste opinii se transformă în polemici inutile,
între grupări antagoniste, sau calomnii şi
invenctive personale.”(v. numărul 1/ 1988).
4 Mulţi dintre exilaţi şi-au dat seama că
divergenţele dintre membrii comunităţii
româneşti erau create, alimentate, întreţinute
chiar de către agenţi ai securităţii cu scopul
abil al dezbinării pentru a-i împiedica astfel
să lupte eficient împotriva conducerii
comuniste de la Bucureşti.

noastră e mare, iar mâinile fiecăruia
abia aşteaptă să se prindă cu ale
celorlalţi.”

La unire se face referinţă cu
toate prilejurile, fie în mod direct, ca
apel, fie în cazurile în care se
vorbeşte despre acţiunile unor
organizaţii sau chiar şi atunci când
se face recenzia unei cărţi. Vom da
un singur exemplu. În numărul 38,
la pagina 11, Constantin Macri,
recenzând o carte în două volume,
Am trecut prin iad, de Ion Pantazi5,
scrie şi despre actuala condiţie a
autorului, refugiat în RFG din 1978,
acolo reuşind să scoată un ziar,
Stindardul Românilor, care are un rol
major în exilul românesc deoarece
„încearcă să ţină vie conştiinţa
naţională românească şi, mai ales în
ultimul timp, să unească forţele
Exilului Românesc.” Şi, mai departe,
se spune în articol, „puţinii oameni
care nu vor să înţeleagă că nu
persoana animatorului contează, ci
Obiectivul propus, Idealul de
realizat, vor sfârşi, suntem convinşi,
să răspundă la această Chemare
Naţională care este Unitatea tuturor
forţelor exilului.” (subl. N., majus-
culele aparţinând autorului).

Dorinţa de unire şi lupta
„împotriva dezbinărilor” îi vor
conduce pe membrii colectivului
redacţional la semnalarea cu bucurie
a aniversării altor publicaţii6, dar şi
la apelul de asociere cu celelalte

5 Este vorba despre două volume de amintiri
care reflectă istoria personală pe fundalul
istoriei mari – „tragice amintiri care se
împletesc în substanţa lor epică cu înseşi
nefericirile şi suferinţele trăite de poporul
român în ultimele patru decenii şi jumătate.”
6 În numărul 58, la pagina 8, în cadrul rubricii
Lumea exilului, un articol intitulat „Unui
confrate la 42 de ani!” semnalează cu bucurie
apariţia numărului 900 al Buletinului de
informaţii pentru românii din exil (B.I.R.E.),
publicaţie bilunară (fondată în 1948),
„democratică şi independentă, care apare în
zece pagini şapilografiate. Nu are publicitate,
nu are sponsori şi se subvenţionează exclusiv
din abonamente şi din jertfelnicia editorilor
săi.” În încheiere, redacţia Lumii libere, „unicul
săptămânal românesc din exil, urează
confratelui de la Paris noroc, noi succese şi să-
l vedem cât mai curând în chioşcurile … din
ţară.”

forme de mass-media ale exilului
românesc.

O unire pe toate planurile în
lupta anticomunistă va fi astfel unul
dintre ţelurile celor care vor conduce
ziarul până în decembrie 1989 şi
chiar mult timp după aceea.7

Deşi, cum am specificat, nu a
apărut cu foarte mult timp înainte
de 1989, Lumea liberă a reuşit – foarte
curând de la apariţie – să se
constituie într-un principal reper al
românilor din exilul de peste ocean,
într-o oglindă a vieţii şi a aspiraţiilor
acestora, dar mai ales într-un mijloc
de luptă anticomunistă pentru
eliberarea ţării. Şi aceasta pentru că,

7 În numărul 27 din 8 aprilie 1989, într-o
„Scrisoare deschisă domnului Al. Berceanu”,
sub genericul „Lumea exilului”, semnatarul
„scrisorii”, Valentin Verzeanu, consideră că
„problema cardinală a exilului nostru (este)
UNITATEA”  (s.a.,), iar mai încolo îşi
întăreşte afirmaţiile, arătând că „nu am altă
dorinţă mai arzătoare decât de a vedea odată
înfăptuită unitatea exilului românesc.” (p. 10,
s.n.). (Din nefericire, acest deziderat pare însă
cu greu de împlinit chiar până şi astăzi - n.n.).

În acelaşi număr, la rubrica „Ultima
oră”, în articolul „Până şi procurorii fug!!!”,
relatându-se cazul „celui mai înalt în rang
oficial” dintre cei care au reuşit să fugă din
România, procurorul militar dr. Vasile Fluţar,
este prezentat integral textul apelului fostului
procuror (apel care apăruse în săptămânalul
maghiar Reform) către „opinia publică
internaţională”, prin care semnatarul se
referea, printre altele şi la necesitatea unirii
tuturor forţelor în lupta împotriva
comunismului: „în unitate stă puterea. Să ne
strângem rândurile, solicitând sprijinul
opiniei publice mondiale. (…). Să strângem
rândurile, pentru ca să putem pune în
mişcare toate puterile potenţiale pentru
libertatea noastră. (…). Să întreprindem tot
posibilul ca să nu ne pierdem identitatea
noastră culturală”, a mai scris Vasile Fluţar în
încheierea apelului. După transpunerea
textului acestui apel, nota lui Cornel
Dumitrescu (semnatarul grupajului subsumat
rubricii „Ultima oră”) vine să accentueze
poziţia anticomunistă a ziarului: „Apelul
procurorului militar dr. Vasile V. Fluţar,
împreună cu scrisorile deschise ale Doinei
Cornea, a celor şase foşti demnitari de partid,
a lui Dan Deşliu şi Mircea Dinescu, apelul la
solidaritate al ziariştilor români în numele
gazetarilor arestaţi în România constituie
adevărate rechizitorii de trimitere pe banca de
judecată a istoriei a antiumanului regim
bolşevico-ceauşist.”(s.n.).
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așa cum precizau editorii la bilanțul
din 30 decembrie 1989, ea a fost
totdeauna „prezentă, informând şi
luând atitudine de pe poziţiile
exilului românesc”, echipa editorială
fiind de asemenea „un eşalon
prezent la datorie” şi străduindu-se
permanent să îmbunătăţească ziarul
ediţie de ediţie.8

Şi de aceea nu poate fi de mirare
că până în 1989, dar şi o bună
perioadă după aceea, Lumea liberă a
însemnat pentru cititorii săi
principala sursă de informare în
legătură cu tot ceea ce se întâmpla în
ţara pe care fuseseră nevoiţi să o
părăsească, găsind totodată şi
numeroase (şi „la zi”) informaţii
referitoare la viaţa românilor
basarabeni de dincolo de Prut sau a
românilor din orice colţ de lume s-ar
fi aflat. Publicaţia îşi va lua misiunea
de a informa şi în legătură cu
variatele acţiuni de protest ale
conaţionalilor de pe tot globul,
informaţiile acestea contribuind şi
ele la unirea forţelor în lupta
împotriva regimului ceauşist. Şi
trebuie insistat şi pe faptul că ziarul
nu se limita la românii newyorkezi
şi nici măcar la cei de pe continentul
american, ci viza exilul în general şi
aducerea conştiinţelor sub acelaşi
numitor – înţelegerea că cei de acasă
aveau nevoie de sprijin şi totodată
că acest ajutor trebuia să contribuie
la o luptă susţinută pentru
eliberarea de comunism.

Necesitatea acestei lupte a fost
nu o dată exprimată în paginile
ziarului, editorii, corespondenţii
făcând astfel apel la toţi cei care
înţelegeau în ce consta această luptă
şi forţa pe care o aducea unirea:
„Nu, exilul nostru nu-i un balon de
săpun, o joacă de ore libere, el este o
forţă al cărei efect a fost nu o dată

8 În rubrica sa „De vorbă cu cititorii” (din
numărul 21), unul dintre principalii editori,
Dan Costescu (membru fondator totodată), îşi
asigura, printre altele, cititorii: „ne străduim
căutând un drum mereu ascendent în
privinţa calităţii gazetei noastre, să luăm în
seamă fiecare povaţă transmisă, născută din
intenţii bune, comune nouă.”

binefăcător9. Trebuie să fim
conştienţi de acest lucru, căci doar
astfel putem înţelege menirea
noastră şi putem duce la sfârşit acest
ţel atât de util şi nobil”, scria Dan
Costescu (numărul 37, pagina 8) în
finalul unui articol polemic
împotriva unei opinii (destul de
singulare, de altfel şi exprimată într-
o altă publicaţie a exilului) care
considera inutilă orice acţiune.

Din reportajele de la diversele
evenimente legate de România, care
au avut loc în New York (în
principal) sau în alte oraşe
americane ori europene, cititorul de
astăzi are în faţă o reală pagină de
istorie politică, referitoare în special
la susţinuta opoziţie anticomunistă,
ziariştii aflându-se permanent, aşa
cum scria unul dintre redactori cu
prilejul unei retrospective a ziarului,
„pe baricadele exilului românesc”
(v. Cornel Dumitrescu, în Lumea
liberă, nr. 53, pagina 13).

Aceasta pentru că Lumea
liberă poate fi privit astăzi ca o
îmbinare de actual şi istorie, de
luptă neobosită împotriva
comunismului, dar şi de aducere la
cunoştinţa opiniei publice a unor
documente până în acel moment
secrete ori extrem de puţin
cunoscute, punând astfel
evenimentele care au dus România
sub stăpânire sovietică în altă
lumină decât cea susţinută de
oficialii partidului comunist; pe de

9 Câteva dintre aceste efecte (care demonstrau
„cât de necesară şi cât de activă a fost şi este
forţa exilului românesc de-a lungul anilor”)
sunt semnalate în cuprinsul articolului
semnat de Dan Costescu – cu titlul polemic –
„Să fie chiar aşa?” (numărul 37, pag. 8). Iată,
printre altele, ce efecte au avut acţiunile
exilului: „… alarmarea opiniei publice
mondiale asupra fărădelegilor comise în ţară,
frânarea unor abuzuri …, eliberările unor
lideri ai protestului, scoşi din închisori în
urma acţiunilor susţinute din afara graniţelor
etc., etc.” De asemenea, „de n-ar fi acţionat
exilul pârghiile şi butoanele respective, l-am fi
avut acum pe Calciu lângă noi, activ şi el şi
atât de necesar?”, se mai spune în continuare,
făcându-se apoi referiri la susţinerea
protestului Doinei Cornea, la susţinerea
ridicării clauzei pentru România şi alte
acţiuni de acest gen.

altă parte, întâlnim reproduse în
paginile ziarului mărturii ale unor
participanţi la istorie, dar şi ale unui
fost agent securist însărcinat de
Ceauşescu să ucidă disidenţi, după
cum sunt date la iveală şi multe
pagini inedite aflate în arhive
secrete. Este vorba, cu alte cuvinte,
aşa cum atrăgea atenţia Dan
Costescu în articolul citat mai sus,
despre contribuţia exilului (şi a
ziarului în cazul acesta) la
„rescrierea unei istorii adevărate”.
Despre interesul cititorilor cu privire
la astfel de documente un exemplu îl
întâlnim în numărul 10 (din 10
decembrie 198910).

Activităţile culturale desfăşurate
de românii imigranţi sunt şi ele
consemnate, dar de cele mai multe
ori au şi acestea accente polemice la
adresa regimului comunist, Sunt
aduse la cunoştinţa cititorilor şi
multe nume de scriitori din exil, unii
cunoscuţi, alţii mai puţin
mediatizaţi, uneori fiind intervievaţi
de unul dintre redactori şi
consemnându-li-se opiniile cu
privire la ceea ce se întâmpla în ţară
(abuzurile, demolarea satelor, a
bisericilor, crimele făcute de
grăniceri la trecerea frontierei etc.).

Un eventual studiu sociologic îşi
va putea afla totodată o sursă
importantă în paginile ziarului, şi
aceasta din cele mai variate
perspective – de la reclame şi până
la reportajele de la diversele
evenimente desfăşurate de (şi în)
comunitatea românească.

Din primul editorial, semnat de
Andrei Bardescu, directorul
publicaţiei la acea dată, şi intitulat
chiar „Rostul nostru”11, cititorul (cel

10 În numărul 10, la pagina 13, sub genericul
„Am primit la redacţie” este publicată o
scrisoare a doctorului Alexandru Bratu,
preşedinte al Comitetului Naţional Român de
Eliberare, scrisoare în care acesta aprecia în
mod deosebit documentele pe care Lumea
liberă începuse să le publice.
11 Mai târziu, în ediţia cu numărul 21, un
cititor aprecia în mod deosebit „titlul
primului editorial” care, scria acesta, „a fost
deosebit de bine ales”. Iar mai departe, cu un
joc de cuvinte: „Dacă veţi menţine Lumea
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de atunci, dar şi cel de acum) va
înţelege semnificaţia demersului
jurnalistic, puternica legătură cu ţara
şi adânca implicare în lupta
anticomunistă a celor ce porniseră
pe drumul anevoios al editării unui
ziar săptămânal:

Ion Irimescu,

„România se află pe marginea
prăpastiei. Opera de distrugere a
Neamului românesc, începută de
comunişti acum aproape o jumătate de
secol, e pe cale de a fi desăvârşită. Un
popor, legat prin toate fibrele de cultura
şi civilizaţia occidentală, a fost readus în
epoca preistorică a cărui singură
preocupare era vânătoarea hranei de
fiecare zi.” „Românul a ajuns cerşetor
în propria lui ţară”, se spune în
continuare, cititorii fiind astfel
atenţionaţi nu numai asupra

liberă pe linia unui ziar românesc , atunci
rostul vostru … are rost.”

situaţiei din ţară, dar şi asupra
„rostului” unei publicaţii-tribună de
luptă, prin care se va încerca
subminarea regimului comunist.

Nu întâmplător, în afara
articolului de fond al primului
număr, scris ca o explicaţie pentru
necesitatea apariţiei în acel moment
a unui ziar „al tuturor românilor”,
redactorii au plasat pe prima pagină,
în poziţia cea mai avantajoasă, o
fotografie care reprezintă o parte
dintre participanţii la Festivalul
Internaţional al Românilor –
„Romfest 88” şi la Congresul
Mondial Românesc, desfăşurate nu
cu mult timp în urmă (30 septembrie
şi 1-2 octombrie 1988) într-o zonă cu
masivă concentraţie de populaţie
românească, şi anume la Cleveland,
Ohio. Cititorul de atunci (şi de
astăzi) avea (are) astfel informaţii
legate de o parte dintre organizaţiile
româneşti din exil, ca şi despre
activităţile fiecăreia în parte, în
special pe planul luptei politice.

Un amplu reportaj de la cele
două evenimente (considerate a fi
fost „un singur organism”) va fi apoi
inserat în paginile 6-7, sub
semnătura „Reporter”, cititorul
având prilejul să cunoască, pe lângă
atmosfera sub care a fost organizat,
când securitatea (nenumită însă)
avea interes să împiedice întâlnirea
românilor, semnificative detalii
referitoare la secţiile ştiinţifice
(istorie, cultură şi ştiinţă), dar şi
sportive, precum şi nume
importante ale exilului românesc.
Printre participanţi îi aflăm pe prof.
Nicolae Iliescu de la Harvard, pe
Dan Cernovodeanu, Aurel Ciufecu,
Zahu Pană ş.a. Din reportaj
cunoaştem astăzi şi nume ale
ziarelor româneşti din exilul acelui
timp, acestea fiind amintite o dată cu
delegaţii fiecăruia, prezenţi la
Romfest şi Congres. Astfel, au fost
reprezentate ziarele: Cuvântul Româ-
nesc, prin George Bălaşu şi Gh.
Rădulescu, Curentul, prin Vasile
Iliescu, Libertatea, prin Ovidiu
Vasilescu, Ecoul României, prin C.
Aronescu, America, prin Petre Lucas

şi Lumea liberă, prin Andrei
Bardescu, Cornel Dumitrescu, Dan
Costescu.

Relatând despre banchetul de
închidere, reporterul subliniază pre-
zenţa ambasadorului David Funder-
burk şi a soţiei sale. Despre rolul
celor doi în activitatea de informare
a opiniei publice mondiale asupra
realităţilor româneşti, dar şi de aju-
torare a românilor se va consemna
apoi adesea în ziar.

Menirea Congresului, „acest tot
mai prestigios for al luptei pentru
restaurarea libertăţii în România”, a
fost clar exprimat ca fiind acela de a
uni toate organismele aparţinând
exilului românesc pentru a avea
rezultatele scontate în această luptă.

Menirea ziarului Lumea liberă era
de asemenea de a milita pe toate
planurile pentru libertatea conaţio-
nalilor rămaşi acasă, iar lupta
specifică a celor ce scriau se
manifesta prin informarea opiniei
publice şi prin chemarea la unire a
tuturor forţelor pentru a obţine
ajutorul de care aveau nevoie din
partea popoarelor libere, îndeosebi a
conducătorilor acestora.

Necesitatea de informare asupra
a ceea ce se întâmpla în ţara din care
evadaseră, dar mai ales – sau în
strânsă legătură cu aceasta – nece-
sitatea de a contribui la înlăturarea
sistemului dictatorial şi la eliberarea
celor rămaşi în România i-a
determinat, după cum ştim azi, pe
mulţi intelectuali români din exil la
acţiune. Se cunoaşte de asemenea că
propaganda comunistă din ţară
promova o politică de dispreţ şi
chiar de ură împotriva celor „fugiţi”.
Cei de acasă, mulţi dintre ei, trăiau
cu impresia rupturii totale de ţară a
celor plecaţi. Ca unul care a
cunoscut în mod direct această
izolare, scriitorul Pavel Chihaia, de
exemplu, spunea într-un interviu:
„Se consideră în ţară, în mod greşit,
că cei din afara graniţelor nu
participă la dramele, la problemele,
la ţelurile celor din ţară. Este o mare
greşeală. În realitate, nu constituim
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decât aceeaşi entitate şi noi, aici, tot
timpul am încercat să înfăţişăm
valorile româneşti, să le destăinuim
Occidentului, să avem în permanen-
ţă legătura cu ţara, să publicăm
articole în care să atragem atenţia şi
asupra situaţiei politice, nu?
Prăbuşirea lui Ceauşescu, după cum
bine ştiţi, s-a datorat şi activităţii celor
din străinătate. Care au avut acelaşi
ideal cu cei din ţară.”12

După cum se poate deduce fie şi
numai citind titlurile articolelor din
ziarul newyorkez, aflaţi în lumea
liberă, cei ce semnau ştiau mult mai
multe din ceea ce se petrecea la acea
oră în lume şi înţelegeau totodată
mult mai clar că sistemul comunist
în ţările din estul Europei (inclusiv
România) nu mai putea dura prea
mult. De aceea în ziar – aşa cum
vom citi într-un articol al cărui titlu
trimite direct la conţinut13 – va fi
avertizată conducerea de la
Bucureşti că „istoria nu cunoaşte
îndurare”.

Este momentul în care, în
paginile ziarului, prin frazele
semnatarilor articolelor despre
situaţia din ţară, despre abuzurile
lui Nicolae Ceauşescu şi ale
conducătorilor comunişti – mai mari
sau mai mici – împotriva oamenilor
obişnuiţi sau împotriva unor
scriitori sau jurnalişti, se cerea
mobilizarea prin toate mijloacele
pentru înlăturarea comunismului.

Pentru o mai clară înţelegere a
ceea ce se petrecea în momentele
respective în România comunistă,
editorii au apelat la politologi şi
istorici, oameni de cultură din exil
care să analizeze comunismul şi să-l
explice. Scrisori deschise trimise

12 Pavel Chihaia, Scrieri din ţară şi din exil.,
Edit. Paideia, 2007, pag. 208 (s.n.).
13 Articolul „În istoria de nobleţe a presei
româneşti”, din nr. 29 (22 aprilie 1989),
semnat de Cătălin Georgescu, scris în
apărarea scriitorilor persecutaţi (Andrei
Pleşu, Mircea Dinescu, Dan Deşliu, dar şi a
celor daţi afară pentru că s-au aliat cu aceştia,
cum a fost Tia Şerbănescu), se încheie cu
următoarea frază: „Luaţi seama, domnilor
tovarăşi, epoca tremură, iar istoria nu
cunoaşte îndurare”.

posturilor de radio „Europa liberă”
sau „Vocea Americii” au fost de
asemenea reproduse în paginile
ziarului pentru a le face astfel cât
mai bine răspândite şi cunoscute.

Alături de membrii colectivului
redacţional, colaboratorii au fost
nume importante ale exilului
american sau european, ei toţi
punând accentul în scrierile lor pe
subiectul cel mai fierbinte al zilei,
politica celor de la conducerea
României şi lupta celor de afară
pentru eliberarea conaţionalilor.

Astfel, încă de la primul număr,
editorii se bazează pe colaboratori –
din mai multe domenii – cu nume
deja impuse în comunitatea
românească din exil. Vom exempli-
fica aici numai unul singur - Pr.
Prof. Gheorghe Calciu-Dumitreasa,
cel care, dintru început, scria pentru
informarea cititorului român despre
aceste teme mportante, fostul
deţinut politic fiind de asemenea
profund implicat – ca lider – în
multe acţiuni de luptă anticomu-
nistă14. Numele său apare frecvent în

14 În „Apelul” Uniunii Române pentru
Credinţă şi Libertate (cu sediul la
Washington, D.C.), prin care se chemau
românii din exil la o demonstraţie
anticomunistă, se precizează în final (ca o
informaţie, dar şi ca o garanţie a importanţei
demonstraţiei) că „La manifestaţie va
participa preotul Calciu-Dumitreasa”.

În numărul 1, când este inaugurată
colaborarea părintelui Calciu, o scurtă, dar
pornită din inimă prezentare (nesemnată, dar
aparţinând probabil lui Dan Costescu) vine să
sublinieze importanţa activităţii sale de
luptător neobosit împotriva comunismului:
„La New York, la Chicago, la Los Angeles, la
Portland, la Washington, la Paris, la Verçois, la
Montreal…. În fiecare din aceste colţuri din lume,
uneori de mai multe ori în fiecare, peste tot unde
un pumn sau o mulţime de români şi-au găsit, de
voie-de-nevoie, un al doilea loc sub soare, alături
de ei, deseori în fruntea lor, se află de la o vreme
acelaşi neobosit, acelaşi însufleţitor al năzuinţelor:
Părintele Gheorghe Calciu-Dumitreasa.

Pornit ca şi noi pe drumurile pribegiei,
alungat ca şi noi de aceeaşi urgie, el ne este
exemplu şi îndemn.Încununat cu nimburi de
martir – după 21 de ani de cumplite temniţi –
aureolat de credinţă şi înflăcărat de năzuinţa de
eliberare a Patriei, el este printre noi un sol al
voinţei lui Dumnezeu.

Ne simţim mândri că acest prim
număr al gazetei noastre se bucură de colaborarea
acestui neobosit însufleţitor al exilului

paginile ziarului, fie în calitate de
corespondent, fie că este menţionat
în cea de militant activ pentru
drepturile omului, pentru ajutorarea
celor rămaşi în ţară.

Din parcurgerea acestor mate-
riale concluzia care se impune este
că nici un moment preotul Calciu nu
şi-a precupeţit timpul şi energia
pentru a-şi sluji semenii, el aflându-
se permanent în mijlocul eveni-
mentelor, aşa cum firesc se afla
permanent în mijlocul enoriaşilor
săi. Absolut firesc vine şi mesajul
său din 18 decembrie 1989, adică la o
singură zi după începerea revoltei
de la Timişoara. De aceea, în
numărul 64, din 23 decembrie, la
pagina 6, redacţia Lumii libere îi
inserează un apel către „fraţii
români din exil”, prin care mentorul
spiritual le cere să facă „demon-
straţii zilnice”, nu atât pentru opinia
publică americană, cât pentru ca cei
din ţară să ştie că sunt sprijiniţi şi că
românii exilaţii în America le sunt
alături. „Chiar şi demonstraţiile de
mică anvergură sunt necesare, acolo
unde sunt puţini Români”, va insista
el. Părintele Calciu cere apoi
preoţilor să facă slujbe pentru cei de
acasă, slujbe la care să fie invitaţi să
participe şi reprezentanţi ai unor
posturi de televiziune, tocmai cu
scopul de a face cât mai mult
conştientă populaţia occidentală
despre situaţia din ţara noastră.
Îndemnul final din acest apel va fi:
„Ceasul eliberării României este
aproape. Să facem fiecare ceva
pentru a grăbi sfârşitul unei tiranii
sângeroase care a durat prea mult”.

Alţi colaboratori mai mult sau
mai puţin permanenţi, pe lângă
membrii redacţiei şi cei din subre-
dacţiile californiană, din Germania
de Vest şi din Franţa, vor fi Vlad
Angelescu (care realizează „Carnet
newyorkez”), ulterior Liviu Cangeo-
pol, Monica Lovinescu, Virgil

nostru.Pentru care îi mulţumim, asigurându-l:
Suntem alături, Părinte, plecându-ne genunchii
inimii în faţa Crucii pe care o apăraţi, dar
înălţându-ne pumnii în faţa duşmanilor ei, pe care
îi condamnaţi.”
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Ierunca, Dorin Tudoran. Un alt
colaborator este Constantin Macri.
Acesta semnează, de exemplu, în
numărul 44, la pagina 6, rubrica
„Dosarul vremii”. Aici, scriind
despre vizita preşedintelui Bush în
Europa, cu o oprire la Leyda,
autorul român insistă (în 5 august
1989) pe faptul că „suflă un vânt de
libertate în toată lumea, dar mai ales
în Răsăritul Europei.” Numele lui
Vladimir Tismăneanu apare de
asemenea frecvent, el semnând
articole (sub genericul „Accente
istorico-politice”), de largă întindere
şi cu o amplă documentaţie asupra
istoriei recente a comunismului
românesc: „Ceauşescu refuză trans-
parenţa” (numerele 21-22-23),
„Agenţii sovietici din anturajul lui
Gheorghiu-Dej. (Cazul Pantiuşa)”
(numărul 25), ”P.C.R. şi cominter-
nul” (nr. 26), „Exterminarea comu-
niştilor români în anii marii terori
comuniste” (numărul 28), „Con-
flictul româno-sovietic în retro-
spectivă” (numărul 29), „Lupta
pentru succesiunea lui Gheorghiu-
Dej” (numărul 30), „George Orwell
şi noaptea totalitară” (numărul 31)
ş.a.

Pentru frontispiciul ziarului,
drept motto, redactorii au ales un
citat din Nicolae Bălcescu, expri-
mându-şi astfel crezul pentru care

vor milita prin intermediul
publicaţiei al cărei nume vorbea de
la sine – Lumea liberă. Citatul din
Bălcescu se referă expres la libertate
pentru că acest deziderat va fi leit-
motivul majorităţii paginilor scrise
de jurnaliştii şi de colaboratorii
ziarului: ”Dumnezeu a lăsat libertatea
pentru popoare şi cel ce luptă pentru
libertate se luptă pentru Dumnezeu”.

Rubricile anunţate încă de la
primul sau al doilea număr şi care s-
au menţinut constant s-au intitulat:
„Lumea exilului”, „Scena americană”,
„Carnet new-yorkez”, „De la Nistru
pân’ la Tisa”, „Din 7 în 7 zile”,
„Lectura dvs.”, „Accente istorico-
politice”, „Cu degetul pe trăgaci”, „Dan
Costescu de vorbă cu cititorii”, dar şi
„Lumea în pătrăţele”, „Lumea veselă”
ş.a. O dată cu numărul 6 este iniţiată
rubrica „Ultima oră” care, aşa cum se
sugerează, era menită să informeze
despre cele mai recente evenimente
(în general din România, dar şi
externe, conexe însă cu situaţia ţării
noastre).

Dorind o cât mai echilibrată
poziţie, dar mai ales o informare pe
cât posibil exhaustivă şi din
unghiuri diferite, redacţia Lumii
libere deschide adesea paginile şi
pentru întregirea unor informaţii
publicate anterior.

Un exemplu de astfel de
completare este articolul din
numărul 53, unde, la paginile 23 şi
30, Constantin Mareş corespondent
extern din Frankfurt pentru radio
Europa liberă, dar şi pentru Lumea
liberă, pe lângă relatarea
evenimentelor petrecute în spaţiul
german, referitoare desigur la
acţiunile emigranţilor români ori la
cele care aveau legătură cu România,
trimite ziarului newyorkez şi
articole cu o tematică autopropusă.
Astfel, el contribuie cu amintiri şi
„impresii personale”, intitulate „Pe
marginea cazului Pătrăşcanu”,
dorind astfel să vină cu noi
amănunte la cele scrise de Vladimir
Tismăneanu sub titlul „Tragedia
unui intelectual marxist”, din
numărul 41.

Pe parcursul apariţiei unei ediţii
după alta, Lumea liberă devenea, cum
s-a putut constata până acum, un
ziar din ce în ce mai cunoscut nu
numai în Statele Unite, dar şi în
Europa. Colaborările sunt astfel
extinse, de la Paris trimiţând articole
Monica Lovinescu, Virgil Ierunca,
Paul Goma şi alţii.

Am amintit mai sus numai
câteva nume, deopotrivă scriitori, ca
şi ziarişti, intelectuali implicaţi cu
toată fiinţa în acţiuni diverse de
combatere a comunismului. Pentru
perioada dinainte de 1989 era firesc
desigur ca cei mai mulți semnatari
să își axeze contribuția în ziar pe
teme politice, relația lor – ca exilați –
cu țara fiind de fapt cea mai
importantă preocupare.

Deşi în cele de mai sus ne-am limitat
la a aminti numai câteva rubrici şi
nume de colaboratori, credem că se
poate concluziona faptul că Lumea
liberă a fost un ziar care trebuie
receptat astăzi ca un preţios
document al vieţii românilor
americani, dar mai ales ca un model
de ziar politic.
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Dionisie DUMA
Translated By Mike Fröhlich

And so on
To Ioanid Romanescu

To be in love with the occasion1

all - time groom with
Poetry as boutonniere
always en route
to a new engagement
from the stations
devoid of parallel tracks...

To tongue your shadow
when dying of ennui
or to listen to music
with ruptured eardrums
and then
blow the trumpet
and so on as it comes...

The wooden
vessel

It's raining tears, my darling,3
On infernal décor acute
The wall of light is crumbling
Autumn's in the shepherd's flute

The leaf's a silent passing
The mirror in us it meets
You go and try your luck again
In the calendar with sheets

Over the heart that's dripping
Please, quietly draw a sign
To stop our wooden vessel
From rotting because of time...

1 Şi aşa mai departe... Să fii îndrăgostit de ocazie/ mire oricând cu/ Poezia ta la butonieră/
totdeauna plecând/ înspre o altă logodnă/ din gările/ fără linii paralele...// Să-ţi lingi umbra
când mori de plictiseală/ sau să asculţi muzică/ cu timpanele sparte/ apoi/ să cânţi la
trompetă/ şi aşa mai departe...

2 Bună seara, doamnă Bună seară , Doamnă/ Peste lume plouă/ Mă încearcă rana/ Timpului în
trup/ Chipul o să-mi doarmă/ Pe un pat de rouă/ Când din cerul negru/ Stelele se rup...// Voi
citi o carte/ Încă necitită/ Îmi va arde ochiul/ Nopţii pe un rând/ Visul mi-l vor duce/ Zeii în
ispită/ În lumini să-mi urce/ Sufletul flămând.// Ca o umbră albă/ Trece ploaia, trece/ Suflă prin
cuvinte/ Iureşul de toamnă/ O uitare parcă/ Gândul mi-1 petrece/ Şi-un ecou mă minte... / Bună
seara, Doamnă!
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Good evening,
Madam!

Good evening to you, Madam!2

O'er the word it's raining
The wound of time is
Stirring in my breast
So I'll rest my features
On a dewy bedding
Whilst from blackly heaven
Stars are falling fast...

I will read a volume
So far read by no one
With the night's eye burning
For me on a line
Gods will lead me dreamer
Into a temptation
In the light be soaring
This hungry soul of mine.

Like a whitish shadow
Rain is passing, passing
Blowing to the words and fro
Autumn's gust is random
As it were oblivion
Thought of mine's attending
And I hear a lying echo...
Good evening to you, Madam!

Dream with
Nichita

Nichita had come to Tecuci4

he had come with
a broken wing.
My teardrop
kissed it the longest time ...
"How are you, Old Man?"
he asked me
flapping the other
wing, with feathers
vibrating, moving the air
and caressing my eyelid.
"Betwixt and between"
I answered him.
"No, not that I wanted
to hear from you!
What's ailing you, Old Man, Dionis?"
"Your wing is ailing me,
Nichita,
your wing dangling,
bleeding ..."
The dawn like an aura
embraced us
our bodies were fading away
and my Teardrop
became - this Poem!

3 Corabia de lemn Plouă cu lacrimi, iubito,/ Plouă pe-un fond infernal/ Zidul luminii se surpă/
Toamna se-aude-n caval/ Frunza e trecere mută/ Peste oglinda din noi/ Tu mai încearcă-ţi/
norocul/ În calendarul cu foi// Şi peste inima udă/ Trage cuminte un semn/ Să nu putrezească
de vreme/ Corabia noastră de lemn...

4 Vis cu Nichita A venit Nichita la Tecuci/ a venit cu/ o aripă frântă./ Lacrima mea/ i-a sărutat-o
îndelung .../ - Ce mai faci, Bătrâne?/ m-a întrebat/ fâlfâind din aripa/ cealaltă, cu penele/
vibrând, mişcând aerul/ şi mângâindu-mi pleoapa./ - Ba una, ba alta/ i-am răspuns./ - Nu, nu
asta voiam/ să-mi spui !/ Ce te doare, Bătrâne Dionis?/ - Aripa ta mă doare, / Nichita,/ aripa ta
atârnândă, / sângerândă ... / Zorile ca o aură/ ne cuprindeau/ trupurile se măcinau/ iar Lacrima
mea/ era - Poemul acesta !
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Lucia Olaru Nenati

Modalităţi de
afirmare a
identităţii
culturale a
românilor din
străinătate
2. Europa, Australia, Orientul Mijlociu

ot în aceeaşi categorie
a contribuţiei biserici-
lor ortodoxe române
din străinătate la
conservarea spiritului
românesc se înscrie şi
biserica ortodoxă ro-

mână din Viena păstorită de
părintele dr. Nicolae Dura. Vizita
noastră a unui grup de pelerini aflaţi
pe urmele lui Eminescu şi a marii
creaţii în Europa (organizaţi de
Societatea “Plai mioritic”, condusă
de prof. Ioana Irimia din Iaşi) s-a
întâmplat să fie într-o zi de 15
august, sărbătoarea Sf .Maria iar
slujba ţinută de acest preot zecilor
de credincioşi români din Viena a
fost de-o solemnitate, de-o intensi-
tate  a comunicării cu participanţii,
de-o virtuozitate  (secondată de un
cor cu înalt nivel artistic)  încât ne-a
întărit încă o dată convingerea
despre rolul uriaş al bisericii ca
instituţie mult mai complexă în

diaspora decât în ţară. Caratele sale
culturale se  confirmă şi prin
existenţa bibliotecii româneşti
realizată de membri acestei parohii,
o sală încăpătoare în care nu numai
că enoriaşii - printre care şi membrii
Asociaţiei culturale a românilor din
Austria “ Vorba noastră ” - citesc şi
împrumută cărţi româneşti, dar
desfăşoară şi manifestări culturale şi
întâlniri cu diferite personalităţi
culturale din ţară primite cu bucurie,
cum s-a întâmplat în acea duminică
de hram când delegaţia culturală
care s-a deplasat acolo, formată din
scriitori, artişti, pictori, cântăreţi din
România şi Basarabia, au avut în
enoriaşii acestei biserici un public
de-o bună caliate  pentru spectacolul
cultural oferit, (în care a evoluat şi
Grigore Leşe, aflat cu mult înainte
de voga creată în ultimii ani). Lucrul
care ne-a impresionat pe noi cel mai
mult a fost sala Eminescu, practic,
un colţ muzeal  destinat neuitării lui

Eminescu, patronat de portretul său
celebru realizat la Viena. Alături,
fotografia Almanahului România jună
la care a colaborat poetul tânăr şi a
publicat Luceafărul, precum şi o
placă de marmură în care se află
săpat memento-ul centenarului
acestui eveniment (sărbătorit cu
mare fast la împlinirea sa) prin
această inscipţie: “Hundert jahre
seit dem erscheinen des poems
Abendstern,  Wien 1883 “ , mai
aflându-se aici de asemeni  şi alte
fotografii şi documente referitoare la
perioada vieneză a poetului nostru
majuscul. Existenţa acestui spaţiu
eminescian în incinta bisericii
române din Viena vorbeşte mai mult
decât orice tratat academic despre
caracterul de esenţialitate şi de
constanţă etnică al credinţei creştin
ortodoxe, dar şi al personalităţii
eminesciene pentru românii aflaţi
departe de ţară, despre rolul major
profund pentru coeziunea şi

T
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coerenţa naţiei pe care l-a dobândit
Eminescu.

Dar şi în alte părţi de lume am
întâlnit preoţi luminaţi şi dăruiţi
care-şi pun harul în slujba dăinuirii
valorilor naţionale . Un alt asemenea
exemplu este al părintelui Ionel
Nemeş din oraşul german Konstanz
care a reuşit să obţină pentru
parohia ortodoxă română “Sfântul
Duh” un spaţiu adecvat activităţii
religioase în incinta capelei
Luisenheim, al Căminului de bătrâni
din oraş unde, la fel ca atâţia alţi
semeni ai săi din lume, aduce de
fiecare dată cu sine icoanele şi
însemnele specifice slujbelor orto-
doxe şi transformă capela protestan-
tă într-o bisericuţă ortodoxă, ştiind
să creeze şi acea atmosferă de
comuniune familiară spirituală prin
logosul său dedicat. La aceasta
contribuie şi corul de o mare
virtuozitate întemeiat şi dirijat de
soţia sa, preoteasa Maria Nemeş,
profesionistă a muzicii şi soprană de
înaltă clasă, care însă se mulţumeste
cu mare bucurie să  joace doar rolul
de consoartă a unui preot de har iar
roadele nu întârzie să se arate căci
numărul enoriaşilor creşte an de an
în aşa fel încât parohia poate
organiza tot felul de evenimente în
aer liber şi nu în ultimul rând, şi-a
lărgit activitatea prin colaborare cu
Societatea culturală germano-
română “Bodensee” condusă astazi
de tânăra germanistă (absolventă a
universităţii ieşene)  Antonia Olaru,
lector de limbă germană şi director
adjunct la Welcome  Centre al
Universităţii din Konstanz. Joncţiu-
nea dintre aceste două organisme de
spiritualitate românească din acest
oraş a fost salutară căci pentru
prima dată, corul parohiei române a
“ieşit în lume” şi şi-a prezentat
programul muzical şi în alte incinte
decât în biserică, evoluând  în cadrul
unor manifestări culturale de
anvergură şi dând astfel posibili-
tatea publicului german şi de alte
naţionalităţi (Konstanz este un oraş
universitar multinaţional!) să-i apre-
cieze calitatea de mare rafinament a
intepretării cântecelor româneşti,

costumele populare naţionale în care
sunt îmbrăcaţi şi copiii care cântă în
cor, lucru remarcabil într-o lume
unde familiile româneşti sunt
înclinate adesea să-şi educe copiii în
limba de adopţie.

#
Dar activitatea Societăţii

culturale “Bodensee” din Konstanz,
oraşul unde funcţionează de ani bun
un intens şi substanţial parteneriat
academic cu Universitatea “Al.I.-
Cuza” din Iaşi,  are o largă apertură
şi  deja o tradiţie de peste un
deceniu în organizarea vieţii
culturale germano-române în oraşul
de lângă lacul Bodensee. Aici au
venit miniştii şi diplomaţi de carieră,
mari actori care au susţinut spec-
tacole de anvergură, s-a conferenţiat
despre valorile româneşti demne de
a  face  parte din concertul european
(în pregătirea aderării la U.E.) s-a
dat cuvântul poeziei şi cântecului,
filmului şi folclorului românesc, ba
chiar şi artei culinare (cu material
didactic concret!) spre exemplu, în
cadrul Zilelor culturale din 2005
când, timp de o săptămână, publicul
german şi multinaţional a putut lua
parte la  o întreagă gamă de
manifestări culturale şi ştiinţifice
româneşti (conferinţe la universitate,
sesiuni de comunicări, expoziţie
etnografică, concert instrumental şi
program coral, conferinţa cu
exemplificare artistică intitulată
Calea aurită de la folclor la creaţia cultă.
Exemplul Eminescu, susţinută de
subsemnata, alocuţiuni de natură
lingvistică, conferinţe despre
monarhia românească şi multe
altele). Aşa încât presa germană care
nu a mai scris niciodată atât de mult
despre o asemenea “rafală” concen-
trată de manifestări româneşti, a
trebuit să recunoască după o serie de
reportaje zilnice cu ton apreciativ, că
totuşi “România nu înseamnă numai
Dracula”. Despre activitatea acestei
societăţi conduse azi de o absolventă
a filologiei ieşene a scris şi a vorbit
elogios în cadrul unor simpozioane
universitara şi germanista ieşeană
Delia Leca,  care a tratat monografic

exact activitatea acestei adevărate
instituţii culturale româneşti de
anvergură de la confluenţa a trei ţări
europene, Germania, Elveţia şi
Austria. Ca o ultimă dovadă a
eficienţei acestei îndelungate şi
temeinice activităţi obşteşti şi a
recunoaşterii şi aprecierii sale  chiar
de către autorităţile germane, stă
mărturie recenta încununare a
preşedintei societăţii “Bodensee”,
drd. Antonia Olariu cu distincţia de
onoare a primăriei oraşului
Konstanz acordată   pentru
implicarea sa pe plan intercultural şi
în activitatea de integrare a
cetăţenilor emigraţi din România în
comunitatea germană.

#
Mai nou, în afară de nucleele

iradiante pe  care le reprezintă
bisericile ortodoxe, societăţile
(asociaţiile) culturale ori publicaţiile
periodice româneşti, şi-au făcut
apariţia şi un alt fel de nuclee cu arie
mult mai largă de iradiere şi anume
publicaţiile româneşti on-line.
După opinia noastră, exemplul cel
mai reprezentativ îl constituie
revista germană on-line AGERO de
la Stuttgart cu o marjă de vizitare de
peste 5000 de cititori zilnic, care se
reînoieşte săptămânal şi care adună
numeroase semnături prestigioase şi
publică texte de pertinenţă culturală
de o apertură foarte largă, (şi
desigur  de o inerentă inegalitate
axiologică!), de la poezie şi proză, la
eseuri, cronici, articole de publicis-
tică literară şi culturală, istorie,
filozofie, opinii critice şi polemice,
articole despre evenimente artistice
şi de apreciere şi prezentare a
diferitelor genuri de artă (plastică,
muzică ş.a)  ş.a  ce fac din revista la
a cărei timonă se află Lucian Hetco o
adevărată universitate românească
on-line, (dar nu din acestea cu plată,
particulare, dintre care unele  au dus
învăţământul universitar la statutul
de tarabă ori SRL de bazar!).   Să
prelevăm doar câteva nume dintre
sutele de semnături aflate la indexul
de nume al revistei pentru care sunt
necesare câteva ore spre a le
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parcurge pe toate cele ce au apărut
în aceşti ani de activitate continuă a
acestei publicaţii; George Roca (din
Australia, Melania Cuc, ( membră a
redacţiei), C.Ciopraga, Dimitrie
Grama, Eugen Evu, Ovidiu Vuia,
Titus Filipaş, Ion Pachia Tatomires-
cu, Andrei Vartic, Ioan Ţepelea, Ion
Miclău, Liviu Vălenaş, Lucia Dără-
muş, Ion Miloş, Florentin Smaran-
dache, Roxana  Eminescu, Viorel
Roman, A. D. Rachieru, Nicolae
Dabija, Gelu Vlaşin, Zenovie
Cârlugea, Doina Cernica, Nicolae
Georgescu, Alexandru Nemoianu,
acad. D. Vatamaniuc, Vasile
Tărâţeanu, Lucia Olaru Nenati. La
fel, apar aici oportune interviuri cu
personalităţi, precum cele luate de
Angela Baciu Moise lui Vasile
Andru sau cel publicat postum, lui
Alexandru Condeescu, ori de
Angela Furtună lui Eugen Coşeriu şi

multe altele. Toate acestea rostuiesc,
de fapt, o Românie planetară căci
devotaţii colaboratori, peste 300,
provin geografic din întreaga lume
şi s-au selectat în timp cei mai
stâpâni pe armele unui asemenea tip
de comunicare care, pe de o parte,
oferă o libertate deplină de
exprimare tuturor, dar pe de altă
parte, prin reacţia şi frecvenţa
cititorilor, şi ei de sorginte
intelectuală (căci qui se semble se
resemble, nu?) operează în timp o
fină dar implacabilă selecţie şi
ierarhie şi până la urmă cei ce revin
şi publică constant sunt cei mai buni
publicişti români de cultură din
toată lumea, dar şi oameni animaţi
de conştiinţă etică deoarece la acest
soi de activitate nu se câştigă nimic
material.

Dar pentru că Agero nu înseam-
nă doar o publicaţie on-line, ci şi o

Societate culturală românească,
bordul său a avut, printre
numeroase alte activităţi de cenaclu
desfăşurate în timp,  iniţiativa
organizării unui Festival al Culturii
Româneşti în vara  anului.... ce a
durat o săptămână şi a cuprins
diferite spectacole folclorice si alte
manifestări, dar care a ţinut să se
deschidă sub egida eminesciană,
prin spectacolul cultural Sub semnul
florilor de tei, susţinut de noi la
Stuttgart şi la care nu ne putem
referi aici aflându-ne în ingrata
postură de comentator al propriei
prestaţii a unei alte ipostaze a
noastre, dar putem trimite la
reportajul postat pe Agero, la
capitolul Arhivă, Cultura:
http://www.agero-stuttgart.de/
REVISTA-AGERO/CULTURA/
Sub%20semnul%20florilor%20de%2
0tei%20-%20Cenaclul%20al%20X-
lea%20al%20Agero%20la%20Stuttga
rt.htm

O altă revistă românească on
line de mare anvergură este
Observatorul de la Toronto, condus
de Dumitru Puiu Popescu şi care
desfăşoară, de asemeni, un evantai
foarte larg de domenii precum:
Evenimente culturale, Aniversări şi
personalităţi, Istorie, Tradiţii, Limba
noastră, Lumea în care trăim,
Gânduri pentru România ş.a,
aflându-se mereu la pupitrul de
comandă al actualităţii, drept care
este şi aceasta citită de mii de
români din toată lumea.  Şi aici
numărul semnatarilor de articole
depozitate în Arhiva începând din
anul 2002 este imens şi imposibil de
reprodus într-un demers ca acesta
de faţă, ci doar de pensat aleatoriu
câteva subiecte abordate spre a se
creiona o impresie:  aprofundări ale
operei lui Mircea Eliade, Marin
Preda, sau Octavian Paler, relatări
despre concerte pe muzica lui
Enescu ori sculptura lui Nicăpetre,
despre saloane de carte şi alte
evenimente din zona românească,
făcându-se cunoştinţă cu  scriitura
Gabrielei Melinescu, a lui Grigore
Vieru sau a Anei Blandiana  (prin
preluarea unui interviu luat acesteia

Biserica  ortodoxa din Viena, 1999
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de Alex Ştefănescu) etc. Şi, nu în
ultimul rând, ritmic şi tenace, chiar
dacă inegal şi poate uneori
redundanat, revine tema Eminescu

Mai nou şi-au făcut apariţia
revista Iosif Vulcan din Australia,
subintitulată Revistă de Artă şi
Cultură,  condusă de  Ioan Miclău,
variantă on-line a revistei pe suport
de hârtie editată de Biblioteca
“Mihai Eminescu” (cum altfel? ) din
Cringilla  din al cărui cuprins cităm
câteva orientări: Cărţi din biblioteca
M.Eminescu, Chipuri de mari
români: Dimitrie Cantemir, Alecu
Russo, N.Steinhardt, Zoe
Dumitrescu Buşulenga, eseuri de
Ion Miloş, Ben Todică ori Dimitrie
Grama şi nu în ultimul rând, diferite
articole despre universul emines-
cian. La fel, mai nou apare în Franţa
şi o altă revistă românească on line
Caiete de sud-est, organizată de un
grup de etnici români care au reuşit
să adune pentru debutul său publi-
cistic multe nume de colaboratori pe
care depinde doar de ei dacă vor ştii
să-i păstreze în timp.

O altă publicaţie românească
foarte activă numită Romanian vip
este animată de către George Roca, o
personalitate dinamică şi pluriva-
lentă care, acţionând din îndepărtata
Australie, îndeplineşte rolul unui
adevărat releu cultural românesc
internaţional, el redirijând numerele
publicaţiei sale doldora de
informaţii, idei, atitudini, puncte de
vedere, contribuţii culturale şi
literare semnate de viguroase
condeie româneşti din întrega lume,
către peste 50 de adrese  de interes
cultural românesc all around the
world. Aşa încât te trezeşti că un
articol pe care l-ai trimis şi s-a
publicat în  Australia reapare, de
pildă, în publicaţia românească
Phoenix Magazin din Arizona,
editată de jurnalistul Octavian
Curpaş, în Letras rumanas din Spania
animata de Nusa Ilisie, Aici, România
din Calgary, Canada sau în multe
alte locuri de pe glob unde trăiesc
români interesaţi de marile teme
comune.

#
Tot printre formele de

conservare şi emanare a spiritului
românesc în lume se poate
consemna şi existenţa unor scriitori
români strămutaţi în diaspora şi
care au reuşit să deprindă limba ţării
gazdă făcând o punte între cultura şi
spiritualitatea românească şi
receptarea străinătăţii, fie prin opera

lor intrinsecă ce valorifică şi
prelungesc ambientul psihologic şi
faptic românesc, fie prin munca de
traducători ai literaturii române.
Aici vom menţiona câteva nume
doar cu valoare de reper, subiectul
putând constitui baza unei alte

comunicări de sine stătătoare,
(precum aceea pe care am susţinut-o
la Întâlnirea Scriitorilor din întreaga
lume de la Neptun în iunie 2003).
Menţionăm aici pe Nina Cassian
(totuşi o poetă aparţinând literaturii
române!) care scrie şi publică în
S.U.A, (având chiar poeme afişate în
autobuze şi metrouri!), predă
cursuri de arta poeziei şi creativitate

la universităţi, ţine conferinţe şi
întâlniri cu publicul în mai multe
ţări, precum aceea la care am
participat la Central Cultural din
New York la aniversarea a 70 de ani
de existenţă, prilej cu  care am avut
încă o dată posibilitatea să constat că
spiritul unor asemenea personalităţi
surclasează şi sfidează vârsta
biologică şi e parcă mai puternic şi
persuadant decât chiar scrisul lor.
Un alt exemplu este cel al Gabrielei
Melinescu, poetă cândva îngemă-
nată spiritual cu universul creator al
lui Nichita Stănescu, acum aflată de
mulţi ani în Suedia unde scrie deja
în limba acelei ţări şi a reuşit să-şi
câştige un statut literar de prestigiu

răsplătit prin premii şi notorietate
mediatică. Ea este, de altfel, şi unul
dintre ultimii deţinători ai Premiului
pentru poezie “Mihai Eminescu”
acordat de Primăria  Botoşani, prilej
cu care şi-a reafirmat încă o dată un
important crez poetic: „eu nu sunt
doar o admiratoare a lui Eminescu,
ci şi o mare cititoare a sa” . In acest
context nu se poate trece cu vederea

Centrul academic M. Eminescu, Chisinau, 2000
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nici exemplul lui Ion Miloş, poet de
originalitate şi substanţă proprie,
dar care a făcut servicii imense
literaturii române prin zecile de
traduceri din autori români în limba
suedeză, merite prea puţin
recunoscute şi răsplătite în viaţa
literară românească. Aici se poate
adăuga activitatea unor publicáţii şi
autori de limbă română din Israel
precum poetul Shaul Carmel
(preşedintele unei Asociaţii a
scriitorilor de limbă română din
Israel) sau prozatoarea Madeleine
Davidson, autoare a unor romane
scrise într-o impecabilă şi fin
nuanţată limbă românească,
activitatea auctorială şi publicistică a
lui Dorel Schor, deopotrivă autor de
pertinente meditaţii de concizie
aforistică ori de avenite comentarii
de artă  s.a. Un caz mai special este
acela al tânărului romancier român
Cătălin Dorian Florescu din Elveţia,
autor al unor romane scrise în limba
germană dar care exploatează cu o
remarcabilă profunzime şi viguros
talent universul originii sale
româneşti, făcând mai multă şi mai
eficientă promovare a valorilor
româneşti autententice decât zeci de
târguri de carte, dovadă numerosele
şi prestigioasele premii obţinute de
el in aria literară germană, dar şi
traducerile cărţilor sale în multe alte
limbi. Lista acestor autori mai poate
continua, fie şi doar cu exemplul
inestimabilei Svetalana Paleologu
Matta din Lugano, Elveţia, autoare a
unor cărţi despre universul emines-
cian în care, folosind instrumentele
hermeneuticii şi filozofiei, mânuind
o informaţie culturală universală
impresionantă,   demonstrează fără
drept de apel valoarea absolută a lui
Eminescu în context european,
făcând adică un imens serviciu
culturii române, comparabil poate
doar cu acela adus odinioară de
universitara italiană Rosa Del Conte,
cea care a învăţat româneşte ca să
afle – şi să propage – originile
miracolului eminescian.  Asupra
exemplului  Matei Vişniec nu e
nevoie să mai insist, el fiind
arhicunoscut în lumea culturală

românească din ţară, piesele sale
jucate pe toate scenele româneşti,
dar ceea ce e cu adevărat remarcabil
şi demn de mândrie, şi pe scenele
franţuzeşti şi mai ales, pariziene, el
fiind în acest sens un un continuator
organic al celuilalt român de succes
teatral francez, Eugen Ionesco. In ce
mă priveşte, am un parti pris
sufletesc special faţă de acest autor,
în legătură cu care pot invoca titlul
poeziei eminesciene Noi amândoi
avem acelaşi dascăl, titlu valabil la
modul propriu în formaţia noastră
rădăuţeană comună unde am avut
norocul să avem un profesor de
română demn de a fi pomenit cu
gratitudine: Nicolae Hlinschi

#
Despre activitatea de păstrare a

spiritului naţional în Basarabia şi
Bucovina am considerat că nu e
cazul să mă refer pe larg în
prezentul demers deoarece  acestea
nu se afla în diaspora, ci acasă, chiar
dacă, datorită cunoscutelor
vicisitudini ale istoriei, românii de
acolo au migrat cu tot cu pământul

strămoşesc în străinătate. Vom
releva doar, graţie contactelor
noastre îndelungi cu aceste
comunităţi, că lupta lor în acest scop
a fost timp de  decenii un adevărat
ideal existenţial manifestat în zeci şi
zeci de feluri, căpătând nu o dată
caracter patetic şi eroic, dată fiind
constanta tendinţă de anihilare a
valorilor naţionale româneşti. Dacă
românii din celelalte părţi ale lumii
se află acolo deoarece ei au ales
depărtarea, de voie-de nevoie, dar
au decis în mod conştient să-şi
părăsească locul natal, cei din aceste
ţinuturi au ajuns fără contribuţia şi
fără voia lor în străinătate. Acest
lucru schimbă radical datele
problemei şi  creează o tensiune
psihosocială specială care generează
şi un caracter deosebit manifestărilor
identitare şi culturale reflectându-se
şi în natura creaţiei artistice şi
literare de acolo în care durerea
detrunchierii sângerează încă şi
după atâtea decenii de la acel
cataclism istoric ce a produs o atât
de mare cantitate de suferinţă

Cernauti, 15 ian 2005 Spectacol Eminescu
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colectivă comparabilă doar cu
celebrul holocast.

Câteva elemente de concreti-
zare a  afirmării identitare culturale
româneşti din Bucovina detrun-
chiată sunt: revista Glasul Bucovinei
condusă de acad. Alexandrina
Cernov şi dusă prin osârdia acesteia
şi a colaboratorilor săi la nivelul
unei instituţii ştiinţifice de înaltă
clasă, revista Septentrión literar
editată cu mari eforturi şi din păcate
intermitent,  de Ştefan Hostiuc şi Ilie
Zegrea (şi care ar merita reluată!),
Arcaşul poetului luptător Vasile
Tărâţeanu şi apoi Plai românesc,
revista Ţara Fagilor editată de
Dumitru Covalciuc, păstrător eroic
al vestigiilor locuirii româneşti în
acest loc, manifestările culturale
organizate de Societatea de cultură
românească “Mihai Eminescu” sub
diferite conduceri de-a lungul
timpului, seria Saloanelor de carte
românească organizate de Editura
„Alexandru cel Bun”, condusă de
aceeaşi Alexandrina Cernov,
sărbătoarea Ziua limbii române şi
altele. E necesar să notăm însă chiar
în  acest context că, dacă fiecare
dintre acestea şi multe altele încă
sunt salutare şi remarcabile, efectele
lor şi în general ale activităţii
factorilor de cultură românească ar
fi cu mult mai eficiente dacă s-ar
găsi limba comună între toţi aceşti
factori întru depăşirea unei anume
discordii cultivate, pare-se, cu
multă râvnă şi  din exterior.

În Basarabia, numită azi ca stat
Republica Moldova, activitatea este
cu mult mai complexă şi
cuprinzătoare, dată fiind existenţa
acolo a unor instituţii culturale
precum bibliotecile, teatrele,
Centrul academic „Mihai
Eminescu”, Uniunea Scriitorilor,
Casa limbii române ş.a .Toate
acestea şi multe altele au fost
dobândite în timp în primul rând
prin lupta intelectualilor basarabeni
care în momente istorice de mare
intensitate au jucat rolul de lideri ai
populaţiei româneşti şi au fost
capabili  să obţină elemente
definitorii pentru statutul naţional:

alfabet latin, limba, drapel, imn şi
încă atâtea alte drepturi, iar
constanţa acestei activităţi a lor
constituie un semn că în ciuda noilor
orientări, uneori   defavorabile,
lucrurile vor evolua în sensul
adevărului. Numind câţiva dintre
aceşti oameni de carte  cu merite
istorice, dar şi cu valoare creativă
recunoscută, se cuvine să enumerăm
aici pe regretatul Grigore Vieru, pe
Mihai Cimpoi, Nicolae Dabija, Ion
Hadârcă, Valeriu Matei, Arcadie
Suceveanu şi încă mulţi alţii a căror
pondere creativă şi prezenţă
culturală au contribuit eficient la
numeroasele fapte culturale
petrecute în timp pe aceste meleag.
Ca să fac referire doar la un astfel de
exemplu, voi mai consemna aici
organizarea,  ca de atâtea alte ori, a
dublei sărbători a sfîrşitului de vară,
aceea  numită Limba noastră cea
română, concertată uneori cu
Salonul internaţional de carte
românească al Bibliotecii naţionale
care  concentrează, importante forţe
culturale şi au constituit un
memento al dăinuirii în aceste locuri
a spiritului naţional românesc atât

de greu încercat de istorie.

#
La capătul acestui excurs prin

atât de multe  locuri din lume unde
se menţine azi flacăra spiritului şi
culturii româneşti  se impune  în
primul rând constatarea că o
constantă a acestora este
pretutindeni efigia lui Eminescu,
dovedindu-se prin omniprezenţa sa
că acesta a depăşit statutul – atât de
discutat!- de poet naţional, el
devenind o componentă a structurii
de rezistenţă a identităţii româneşti,
cu mult mai necesară în diaspora
decât în ţară, ceea ce  face superfluă
discuţia despre actualitatea lui.

În al doilea rând trebuie
subliniat faptul că toate aceste
manifestări de conservare etnică şi
culturală se întreprind de către
animatori privaţi şi voluntari, dotaţi
cu o energie spirituală naturală şi
specială, oameni dezinteresaţi şi
devotaţi organic unui ideal, unor
comandamente  pe care nu le-a
trasat nimeni în chip deliberat şi
oficial, ci şi le-au asumat ei singuri,
urmându-le nu o dată cu adevărate

Centrul Cultural German, Konstanz, Germania 2004
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sacrificii personale, (ei având totuşi
a-şi câştiga şi existenţa, dincolo de
această activitate!), munca lor
obştească dovedindu-se a avea o
valoare socială şi naţională
incomensurabilă.

Revenind la aserţiunea de la
începutul acestui excurs, credem că
cei chemaţi să rostuiască oficial şi
subvenţionat această activitate s-ar
cuveni să înregistreze existenţa
acestui fenomen, să-l sprijine, să-l
stimuleze, să-l recompenseze moral
şi material  şi chiar să–şi bazeze
activitatea pe existenţa unor
asemenea oameni care nu pot trăi
altfel decât acţionând în acest fel
benefic pentru comunitatea
românească unde trăiesc, adevăraţi
lideri organici ai comunităţilor
româneşti din diaspora care şi-au
câştigat în timp un binemeritat
prestigiu printre conaţionalii lor.
Afirmăm aceasta deoarece puţine
cazuri cunoaştem de diplomaţi
români de energetismul şi
devotamentul cultural al acestor

animatori benevoli. Vom da aici un
asemenea exemplu dintre altele care
vor mai fi existând, pe acela al
fostului consul general de la
Cernăuţi, Romeo Săndulescu,
implicat profund în tot ce se
petrecea benefic în aria de
spiritualitate românească a locului.
(Nu vom omite a-i mulţumi şi în
acest fel pentru curajul şi inspiraţia
pe care le-a manifestat invitându-ne
să susţinem spectacolul nostru
intitulat În dar de ziua lui Eminescu pe
scena Palatului cultural central din
Cernăuţi, la 15 ianuarie 2005,  acesta
fiind un demers cuvenit, dar
subiectiv). Insă nu aceasta ne-a
determinat să consemnăm aici
exemplul său, ci întreaga sa
activitate meritorie şi care ar fi de
dorit să devină şi exemplară pentru
succesul diplomaţiei româneşti,
pentru implicarea ei de substanţă în
viaţa comunităţilor româneşti din
lume care sunt azi atât de multe şi
care necesită cât mai grabnic o
adevărată strategie coerentă şi

concertată. Cu atât mai mult cu cât
numărul românilor de valoare
excepţională angajaţi în universităţi,
instituţii şi companii din întreaga
lume este imens dar, din păcate,
necunoscut şi nevalorificat aşa cum
ar fi posibil şi dezirabil în timp ce
exemplele reprobabile de cetăţeni
români ce perturbă existenţa altor
naţiuni sunt îndelung şi zgomotos
propagate.. Poate că cele relevate
mai sus ar putea constitui un cât de
mic element ajutător în elaborarea
unor asemenea politici stringent
necesare.

Textul reprezintă o prelucrare  actualizată a
unei comunicări  prezentată în esenţă la
Simpozionul internaţional “Români
majoritari/ Români minoritari: interferenţe şi
coabitări lingvistice, literare şi etnologice ”
organizat de Academia Română – Filiala
Iaşi, Institutul de Filologie Română “Al.
Philippide” și Asociaţia Culturală  “Al.
Philippide ”, Iaşi, 19 – 21 septembrie 2007
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Nicolae Dabija
Temă pentru acasă
Princeps Edit, 2010

Şi la moarte se ajunge tot prin viaţă,
afirmă un personaj care ajuns la
infirmeria lagărului urmăreşte cum
oamenii vin acolo să-şi tragă sufletul
înainte de a se duce pe lumea
cealaltă. Chiar autorul aflat în fundul
unei prăpastii în care se prăbuşise
într-un accident vede filă cu filă, frază
cu frază, cuvânt cu cuvânt acest roman
sosit ca o amintire din viaţa altcuiva.
Cărturarul a scris din nou, istoria de
odinioară sau mai recentă trăieşte
prin marile condeie.

Nicolae Dabija, mânat de infern
şi dornic de a împărtăşi paradisul
iubirii, iese din gulagul impus şi
respiră liber senzaţionalul,
melodrama celui ce ar fi dorit ca
închisoarea să poarte numele
deţinutului. Râul care a străbătut
cheile şi cascadele ajunge în poienile
Basarabiei pentru a trăi eterna
dragoste. Nicolae Dabija este în acest
roman profesorul, un profesor care
scrie despre cutremurătorul destin al

intelectualului din lumea de azi. Iar
noi, precum elevii, ştim că deşi
vântul suflă încotro vrea să-i auzi
vuietul, şi nu ştim de unde vine şi
încotro se duce – aşteaptăm mereu o
temă pentru acasă.

Liviu PENDEFUNDA

Gheorghe Andrei
Neagu
Arme şi lopeţi
Editura Zedax, 2010

Poate că lumea romanului Arme
şi lopeţi e tocmai cea de care am vrea
să ne desprindem. Poate că timpurile



Primavara 2011 | Contact international 425

în permantă ciclitate ar vrea să
rămână doar în pagini de roman.
Dar nimic şi nimeni nu poate să
înţeleagă nevoia noastră de a ne
refula, de a ne descotorosi de trecut
aducându-l mai mult într-o amintire
a prezentului. Multitudinea de idei,
cavalcada întâmplărilor descrise,
acţiunea care oboseşte răbdarea
cititorului avid să înţeleagă de ce se
întâmplă un lucru şi care este
urmarea acestuia fără a i se da un
răgaz prea mare, un respiro, acesta
este amestecul de ingrediente ce
asigură succesul unui roman şi care
sunt din abundenţă în cartea
semnată de Gheorghe Andrei
Neagu. Prozatorul nu este departe
de Nunta neagră, poemul alchimic
realizat în urmă cu un an. Absurd e
să gândeşti altfel. El ştie să scrie o
proză autentică, explozivă ca un
roman de Rebreanu şi temeinică ca o
scriitură soljenytsiană, dar în acelaşi
timp străbatută de un iz de baladă
autohtonă. Gheorghe Andrei Neagu
e un scriitor complex, ale cărui cărţi
trebuie să fie citite de cei care iubesc
marea literatură. Arme şi lopeţi face
parte din aceasta.

Julieta Carmen
PENDEFUNDA

Adi Cristi
Psalmi declasificaţi
Editura 24 ORE, 2010

Cel care tinde să înţeleagă
vechile scrieri, le răstălmăceşte abia
după ce le-a înţeles. Puţini citesc, dar
oare câţi pot respecta Cuvântul în
interiorul tâlcului lui ? A psalmodia
e un principiu automat prin
repetabilitate pentru un pustnic din
munţi, e zbatere de înger nevăzut
pentru ochii agili de iniţiat, dar a
concepe un psalm, fie şi răstălmăcit
de mintea eretică a unui poet pare
prea mult. Un scriitor prolific şi uns
cu harul divin o face. Sfârşind cu
versul desprins/ ca umbra de zidul de
piatră, doar El mai poate ajuta poetul
să ţină minte poemul şi să meargă
spre tărâmul promis, ca spre o fată
morgană: te-am văzut înflorind/ un
deşert de nevoi… Începând cu oda
minunatului prieten (Shaul Carmel)
ce îl ajută să cunoască existenţa lui
Dumnezeu, iată-l pe Adi Cristi
descoperind motivul pentru care te
rogi, meditezi şi iubeşti,  pesimist şi
optimist totodată: trec prin mine ca
printr-un tunel nesfârşit. Minunatul
simţământ al toleranţei îmbracă
spiritul atât de concret al poetului.
Scriind şi revenind asupra meditaţiei

scripturilor străvechi, Adi Cristi
rămâne cu sufletul său curat şi
purificat ca purtător al numelui Lui
în sine. De aceea el îmbie: încearcă să
ieşi din Slava Ta şi să priveşti/ ca un
simplu Dumnezeu înspre mine.

Carmen PALLADA

Eugen Ovidiu
Chirovici
Pulbere neagră
Editura RAO, 2010

După romanele sale –
Labirinth.com şi Voodoo, apărute în
ultimul an la editura RAO, Eugen
Ovidiu Chirovici, dedicat scrisului
într-o mai mare măsură în această
perioadă, ne oferă spre lectură
Pulberea neagră. Iată o descărcare de
proză incendiară, scrisă în maniera
best seller american (de care nici nu
se desprinde, în mare măsură,
identificându-se cu aceasta)! O nouă
poveste care te ţine cu sufletul la
gură dintru început şi până la
ultimele pagini se află pe rafturile
librăriilor. Nu am mai avut niciun
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coşmar, nu am mai văzut niciun
monstru. Poate că sufletele ostenite îşi
găsiseră liniştea, iar nălucile se
întorseseră de-acolo de unde au venit.
Măcar pentru o vreme, spune autorul.
Noi sperăm că nu pentru mult timp,
având în vedere următoarea carte
care este déjà în drum spre tipar. Şi
asta pentru că într-adevăr ce este rău
dispare într-o zi, şi nimic nu va
putea întoarce destinul.

Liviu PENDEFUNDA

Victor Munteanu
Rănirea vederii
Editura Fundaţiei Culturale
Cancicov, 2010

Citesc cu deosebită încântare
noul volum Rănirea vederii semnat de
Victor Munteanu reunind poeme
mai vechi şi mai noi, dar acum
reprezintă un tot, o sinteza ce pune
în valoare talentul autorului. E un
har, o calitate rară să poţi să te
apropii atât de mult de Dumnezeu şi
să rămâi viu. (Să nu uităm
avertismentele biblice !) Poetul
atrage atenţia să nu bei toată lumina !
Mulţi au pierit în  strălucirea ei ucigaşă
! De fapt în poemele sale el este

înţelept şi nu se avântă să bea din
paharul Domnului, conştient că
oricum te vei rătăci prin bezna rămasă.
Victor Munteanu e un călător
împătimit rinter idei necunoscute,
e un căutător al Graalului şi un
modernist încătuşat de romantism.
Lumina şi simţul vederii constituie
liantul cunoaşterii spre care tinde
Victor Munteanu. Singur recunoaşte
că realismul învinge doar pe alocuri:
Dar am rămas să mă hrănesc din ceea ce
sunt/ şi din ce în ce mai foame îmi este !/
din ceea ce mi-a fost dat să fiu astăzi
beau/ şi tot însetată mi-e vorba… Poetul
tinde astfel să cunoască nemurirea şi
cuvintele lui îl ajută în acest demers.

Petre ŞIŢĂ

Elena Stredie
Jurnalul unei femei
Editura Cronica

Într-un fel, şi eu sunt o cireaşă, m-
am pomenit şoptind înfuriată. Numai că
eu nu stau în soare ca fructele pârguite.
Eu sunt undeva pe sub o frunză; sunt
pipernicită şi gata să mă usuc. Mă vor
mânca păsările sau furnicile, căci
culegătorii nu mă vor zări sau poate nici
nu se vor osteni s-ajungă la mine. E

jurnalul unei femei, una din multele
confidenţe pe care le fac afectiv şi
pline de gingăşie şi timiditate
extremă femeile. Bărbaţilor
gândurile le sunt mai degrabă atrase
sau distrase de aventură, "lucruri
serioase", călătorii periculoase. O
scriitoare este introvertită prin
definiţie, oricât de subtil ar atinge
subiecte fierbinţi sau cataclismice, ea
îşi ascunde şi mai mult sub o frunză
goliciunea cireşei sale pe care, oricât
de imensă ar fi, o protejează ca pe un
copil – spirit matern ancestral şi de
invidiat. Elena Stredie nu se
desprinde de caracterul general al
acestui tipar, dar o face cu o
măiestrie de invidiat chiar de marii
scriitori (bărbaţi).  Totul e un joc,
cartea pare un jurnal, dar la rându-i
ascunde un roman, o naraţiune care
cuprinde acţiune. Descoperim
descrieri, personaje şi bineînţeles o
povestitoare care trăieşte intens prin
sufletul fiecărui participant la
desfăşurarea evenimentelor din viaţa
ei. Stilul alert, sec dar discret, tandru
dar perspicace înnobilează
manuscrisul tipărit sub un amăgitor
titlu: Jurnalul unei femei. Teama că va
rămâne necunoscută precum cireaşa
pipernicită umbreşte speranţa. Să
chemăm soarele să pârguiască,
aşadar, acest fruct literar crescut în
livada unei autentice scriitoare

Liviu PENDEFUNDA

Cassian Maria
Spiridon
Gînduri despre
poezie
Editura Limes, 2010

Gândurile resfirate de-a lungul
anilor pe simezele unei reviste ce se
dedică de cincisprezece ani numai
poesiei se adună de această dată într-
o carte. Este un volum cuprinzător
cu minunatele teme ale revistelor
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care ilustrează și diversitatea poeziei ca
atare. Arhitectura, după Alvar Aalto,
este transmutarea cărămizii fără
valoare, în greutatea ei în aur.,, Pentru
poet, cărămizile limbii sînt cuvintele.
Acestea sunt cărămizile din care ia ființă
poemul. Pentru arhitect, cuvintele din
care se întrupă templul sunt cărămizile.
Eseurile se inșiruie unul după altul
aducând lumină asupra unui erudit
gânditor, Cassian Maria Spiridon, el
însuși un minunat poet. De aceea lumina
templului se revarsă în strălucirea
acestor eseuri, cumul din gândirea
universală, păstrătoare de imagini lirice
pentru cărturarii adevărați.

Julieta Carmen
PENDEFUNDA

Aurel
Dumitraşcu
Cine merge în
Paradis
Editura Conta, 2010

La timpul în care ies copacii din
mare, vremea se rupe să se aştearnă
peste cei rămaşi în amintirea
cuvintelor. Şi aceste cuvinte au fost
aşezate pe hârtie de Poet.
Dintotdeauna, autor al tratatului de

eretică, Aurel Dumitraşcu ne trimite
illustrate şi azi şi ar fi dorit să nu
repetăm viaţa pe care a trăit-o şi i-a
înrâurit opera, să nu devenim
meşterii prea multor blânde greşeli/ ce
îngăduie teama.

De la Borca au plecat mari
oameni. Şi el, lucid şi abscons
totodată, respirând o atmosferă, de
alfel pentru mulţi irespirabilă, a
creat, Iar pe drumul său spre Paradis
a pornit cu siguranţă pe când era o
lebădă şi printre cărţile sale din
bibliotecă a hotărât să închidă
Infernul. El a scris atunci dar
versurile se tipăresc mereu. Urmează
doar ca noi să le citim. – nu ai invitat
şerpii la dans/ ei sunt idei în derivă/ îţi
spun poate iarna va trece/ dansul este o
victorie/ asupra nebuniei.

Octavian LAURENŢIU

Paulo Coelho
Walkiriile
Humanitas 2010

Cunoaşterea de sine, deziderat al
filosofiei cunoscut din antichitate
reprezintă şi azi un vis. Retragerea în
peşteri, în vârful munţilor sau în
deşert a constituit un pas spre

iniţiere, întru pătrunderea tainelor,
ceea ce Paulo Coelho ştie cu
prisosinţă, nu mai departe călătoriile
personajelor sale din Jurnalul unui
Mag sau Brida. Peste toate dragostea
este adjuvantul necesar împlinirii
oricărui vis şi walkiriile alături de
maeştrii Tradiţiei îl conduc pe
încercatul postulant spre cunoaştere.
După Alchimistul acest roman pare a
aduce un minunat dar cititorului
iubitor de mister.

Petre ŞIŢĂ

Nail Chiodo
Nonsens
Editura Contact int'l 2010

Poesia a fost aşezată alături de
dragoste...

A fost unită cu dragostea şi
topită cu ea într’o creatură unică, ce
ţine una de alta. Dar dacă realitatea
se consumă toată în pasiunea
dragostei, poesia este mai degrabă
asfinţitul ei – asfinţitul dragostei în
eutanasia amintirii. Un văl de
întristare pare să umbrească
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Frumuseţea; dar nu e văl ci însuşi
chipul Frumuseţii.

Criticii nu au întârziat să’şi
spună cuvântul încă de la prima
carte a autorului, de aceea poemul
Nonsens nu numai că dezvoltă cu
mult tema din titlu dar reprezintă un
alt tip de poem, poetul având cali-
tatea conversaţiei inteligente ridicată
pe coama acurateţei - Frumosul nu
mai înseamnă împăcare ci zbucium
existenţial, unde liniştea spiritului
nu-şi mai are vreo raţiune.
Reeditarea acestui minunat poem al
scriitorului italian reprezintă un
omagiu adus Cuvântului, capacității
minții umane de a fi un partener de
nădejde dumnezeirii.

Julieta Carmen
PENDEFUNDA

Sumar ...
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