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Liviu PENDEFUNDA

Bagheta
Magicului

“Memoria schimbă culoarea amintirilor”
(Jacques Bainville)

3.

e întoarcem în lumea alchimiei. Şi pentru că
primordial spaţiul cosmic de dincolo de
cerurile accesibile fiinţei umane, cel puţin

până acum câteva decenii sau secole, a atras atenţia
asupra populării sale noetice, numai gândirea celor
iniţiaţi a reuşit să acceadă la acesta. Există, cu siguranţă,
o limită. Ea este definită de timp şi nu de spaţiu. Dar
omul s’a oprit frecvent la palpabilul vieţii cotidiene. El a
înţeles chiar şi paradisul, raportându-l la imaginile dragi
lui. Nu acelaşi lucru se poate spune despre cerul înstelat.
Cerul era considerat ca fiind casa zeilor. Chiar dacă
identificau zeii cu Olimpul, el nu era localizat
numaidecât în Grecia, ci în cer, acolo de unde vegheau
zeii. Din cer coborau zeii pe Pământ sau aruncau fulgere,
omorându-i pe muritorii necredincioşi. Ei aduceau
ploaia, frigul, căldura. Ei îşi trimiteau vestitorii. Cerul era
lumea intangibilă a zeilor. Mulţi oameni, eroi, semizei
veneau după moarte în cer şi primeau nemurirea. Erau,
deci, precum în creştinism, ridicaţi la cer, într-un nor de
lumină, iar când ajungeau sus, tatăl zeilor, Jupiter, le
oferea să bea din cupa cu ambrozie şi nectar, ei devenind
nemuritori. Titus Livius, în opera sa, Ab urbe conduita, ne
prezintă episodul apostaziei lui Romulus: După aceste
fapte nemuritoare, într-o zi, pe când îşi inspecta armata
adunată într-un câmp de lângă mlaştina Caprei, a izbucnit
deodată o furtună însoţită de vuiete şi tunete puternice, în
timpul căreia regele a fost învăluit de un nor atât de des, încât
a dispărut din ochii mulţimii. De atunci, Romulus nu a mai
fost văzut pe pământ (…) La fel, eroul antic Hercule a fost
ridicat la cer de tatăl său, Jupiter. Dar oamenii pioşi nu

numai că deveneau nemuritori şi trăiau cu zeii în cer, dar
unii erau transformaţi în aştri şi aşezaţi de Zeus - Jupiter
pe bolta stelară, aşa cum s’a întâmplat (pentru a da un
singur exemplu) cu Castor şi Polux. Amestecul de nume
din mitologia elenă şi romană folosit de mine se doreşte
o reuniune reală în arealul mileniului ce a precedat
creştinismul şi care poate fi conceput ca un precursor
mithraic şi continuator vedic. Pitagoreicii susţineau în
mod vădit că unitatea este compusă din planuri, fie de
culoare, expresie a calităţii primordiale, fie dintr’un
germen, fie din apropierea finitului de infinit. Însă a
existat permanent nevoia, mai ales pentru profani de o
mediere, aşa cum întreaga lume este la îndemâna
moderării şi modulării universale.

Aştrii, stelele şi planetele au constituit parte de
mediere cosmică, fiind investite cu caracterul sacru a tot
ceea ce are legatură cu cerul, remarcându-se regularita-
tea mişcărilor, astrologii devenind primii matematicieni.
Stelele continuă şi azi să aibă un prestigiu imens şi nu
numai în iudaismul primitiv veghează un înger asupra
fiecăreia dintre ele. Steaua polară, joacă, precum
odinioară Vega, rolul de axă în jurul căreia se învîrteşte
bolta cerească. În China înţelepţii erau comparaţi cu ea
şi, în alte tradiţii, ea era punctul cheie al cerului,
ombilicul lumii, stâlpul solar.

Desenul cu o stea în cinci colţuri sau pentagrama a
fost mult timp considerat drept o imagine a microcosmo-
sului uman, semnificaţie moştenită de steaua înflăcărată
a masoneriei. Plasată între echerul ce foloseşte la
măsurarea pământului şi compasul utilizat la măsurarea
cerului, pentagrama e simbolul omului regenerat, al
mesterului iniţiat, al calfei desavârşite în rândul calfelor.

N
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Pe un mozaic din Pompei, apartinând unui arhitect
putem vedea un craniu pentagonal aşezat sub un echer
în forma de acoperiş, sprijinit de un cerc înaripat,
promisiune a unei renaşteri dincolo de mormânt.
Pentagrama, semn secret de recunoastere la pitagoreici,
corespunde matematic Numărului de Aur (1,618) numita
de Pacioli, prieten al lui Leonardo da Vinci, Divina
Proporţie. Ea defineşte canonul ideal al omului al cărui
ombilic îi împarte corpul proporţional cu însăşi această
secţiune de aur. Ea controlează şi spirala logaritmică de
creştere în functie de care se dezvoltă fiinţele vii fără
modificări în formele lor.

Am prezentat deja câteva prelegeri despre implicaţia
în spiritualitatea lumii a celor doi luminători, soarele şi
luna. Ei îşi află originea în cea mai timpurie Antichitate,
ca şi simbolismul celorlalte cinci planete cunoscute în
Caldeea şi în Egipt. Şapte zile închinate acestora ne
însoţesc şi azi viaţa. După angelologia biblică soarele
este legat de arhanghelul Mihael, Jupiter de Zachariel,
Mercur de Rafael, Gabriel de lună, Amael de Venus,
Samuel de Marte şi Orifiel de Saturn. Creştinismul, deşi
a adoptat îngerii, a respins asocierea lor cu aştrii.
Ocultismul modern a restabilit raportul dintre cele şapte
planete cu cele sapte calităţi şi vicii umane. Soarelui i-au
fost atribuite voinţa, mila şi mândria, lunii imaginaţia,
credinţa şi lenevia, lui Mercur raţiunea, cumpătarea şi
pizma, Venerei afectivitatea, nădejdea şi desfrânarea, lui
Marte hărnicia, bărbăţia şi mânia, lui Jupiter sociabilita-
tea, dreptatea şi lacomia, lui Saturn judecata, înţelepciu-
nea şi zgârcenia. Soarele, în traiectoria sa aparenta prin
mijlocul constelaţiilor, urmează anual un drum numit
ecliptică - linia mediana a unei zone late de 17 grade,
numita zodiac. Cei vechi au împărţit această zonă mai
întâi în opt secţiuni, apoi în douăsprezece. Astrologii
greci au atribuit fiecare dintre constelaţii unuia dintre cei
doisprezece mari zei ai panteonului lor, ceea ce a
transformat această cosmografie într-o tipologie. Semnu-

lui Berbecului îi corespunde Pallas, inteligenţa creatoare;
Taurului - Afrodita, fecunditatea continuă; Gemenilor -
Hermes, inteligenţa raţională; Racului - Zeus, creaţia
primitivă; Leului - Apollo, puterea protectoare; Fecioarei
- Demeter, inteligenţa analitică; Balanţei-Hephaistos,
judecata chibzuită; Scorpionului - Ares, revolta transfor-
matoare; Sagetătorului - Artemis, supunerea în faţa
principiilor, Capricornului - Hera, organizare politică;
Vărsătorului - Hestia, inteligenţa intuitivă şi Peştilor -
Poseidon, devotamentul social.

Numerele au fost şi ele elemente de bază în gândirea
umanităţii, realizând şi ele medierea cu noosul. Pentru
numarat, oamenii s-au folosit mult timp de pietricele
(calculus), devenite elementele uzuale pentru abacele
folosite încă şi azi în China şi chiar în ultima parte a
secolului trecut în imperiul britanic. Rămăşiţele de azi
sunt jocurile cu bile ale copiilor. Facem astfel distincţia
între rolul lor de cardinale, indicatoare ale cantităţii, şi de
ordinale, indicatoare ale calităţii, distincţie elementară în
aparenţă, dar care nu este întotdeauna foarte clară
pentru profani. Zero nu este un numar, ci punctul de
plecare pentru orice numeraţie anterioară unităţii şi
simbol al posibilităţii universale. Unitatea 1 a fost
întotdeauna considerata ca simbol al Fiinţei, al lui
Dumnezeu, primul într-o ierarhie a autorităţii. Un mate-
matician cu spirit religios ar putea traduce aceasta
omniprezenţă printr-o ecuaţie de genul 1 = ∞, adică
Fiinţa egal infinitul, adevăr calitativ care ar fi o
absurditate cantitativă. Teologia negativă ar putea merge
chiar mai departe şi propune o altă ecuaţie, şi mai
absurdă: ∞ = 0, infinitul egal Ne-Fiinţa, ceea ce ar
însemna identificarea lui Dumnezeu cu totalitatea
posibilelor, asa cum o făcuse deja Leibniz. De aici fiecare
element din numerologie, alchimie şi neipitagorism
introduce o filosofie asupra căreia nu mai revin decât
trecând prin dualitatea yin şi yang, triada sufletelor
(ternar, triada sau trinitate): sufletul spiritual (neshamah),
sufletul gânditor (ruah) şi sufletul animal (nephes)1,
expansiunea unităţii în cuaternarul manifestarii Cuvân-
tului în cele patru directii ale spaţiului, cele patru
elemente, patru anotimpuri, cele patru vârste ale vieţii,
pătratul şi crucea, cvadratura cercului: 10 = 4 + 3+2+1 si
circulatura cvadrantului: 1 + 2 + 3 + 4 = 10, tetractys
pitagoreic, pentaclul, reprezentat de sferă, materia şi
viaţa, cele cinci elemente, simţuri, degete de la mână,
planete tradiţionale şi pentagrama pitagoreică de care se
leagă secţiunea de aur, ce reprezinta însuşi omul, apoi
macrocosmosul Creaţiei în şase zile, stabilitatea,
echilibrul, natura naturata, direcţiile spaţiului frumusetea
şi armonia lumii, şase culori (trei primare: albastru,
galben, roşu şi trei complementare: verde, portocaliu,
violet), pecetea lui Solomon şi a Omului Universal,
pentru a ajunge la heptadă. A expune din fişele extrase

1 asupra cărora ne-am oprit în multe dintre prelegerile anterioare
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în urma a sute sau mii de cărţi lecturate ar răpi din
bucuria lecturii pe care fiecare dintre voi, sunt convins că
o are, descoperind noi idei, noţiuni şi teorii, cu un creion
în mână care să vă ajute la punctarea lor.

Să nu vă mire dacă în rândul elementeor care ne
leagă de Cuvânt, de informaţia primordială asupra
căreia ne atrage atenţia Sfântul Ioan Evanghelistul,
introduc acum cele şase culori, aşa cum o ştiu pictorii şi
fotografii şi nu şapte, exceptând cazul când se adaugă
albul ca sinteza a lor. Daca repartizam aceste culori pe
un cerc, albul va fi aşezat în centru şi negrul de jur
împrejur2. În Occident roşul este culoarea regnului
animal (numele lui Adam înseamnă cel roşu), verdele
este culoarea regnului vegetal şi albul cea a regnului
mineral, cu toate că în China roşul este opus negrului,
precum focul apei, iar albul e opus verdelui.
Ambivalenta culorilor si complementaritatea lor apar
prin opoziţia alb-negru, lumină-umbră, zi-noapte. De
exemplu, în Gita hinduistă, Arjuna reprezinta albul şi
Eul, Krishna reprezinta negrul şi sinele. Albul atribuit
soarelui este o sinteză a culorilor, este simbolul unui
amestec, al unei treceri dintre două stări sau două
momente, trecerea de la adolescenţă la virilitate la cei
vechi, prin portul togii albe, de la stadiul de aspirant la
acela de confirmat, deoarece candidatul (candidus) era
odinioară îmbrăcat în alb, trecere de la viaţă la moarte,
albul fiind culoarea de doliu la cei vechi şi în China de
azi, a celor proaspat botezaţi şi a giulgiurilor. Negrul este

2 www.scritube.com/literatura-romana/lumea-
simbolurilor1344231314.php

obscuritatea originilor, stadiul principial de non-mani-
festare, dar şi, la polul opus, culoarea tenebrelor exteri-
oare. El simbolizează moartea, pasivitatea, acceptarea,
doliul, precum vălul ce acoperea capul condamnaţilor la
moarte, precum pânza corabiei lui Tristan, precum veş-
mintele dervişilor rotitori care, pentru a dansa, le
schimbă pe altele albe. Negrul este şi culoarea zeiţelor
chtoniene, a Fecioarelor negre, a pietrelor consacrate
Cybelei, este piatra din Ka'bah. Salal ad Din Rumî3 a
comparat etapele progresului interior al sufistului cu o
scară cromatică mergând de la alb la negru şi trecând
prin roşu, ca în alchimie, unde negrul ermeitic reprezintă
întoarcerea în haosul nediferenţiat. Pythagoras însuşi le-
a recomandat celor ce căutau imnuri sacre, să poarte
veşminte albe.

Animalele sacrificate de culoare albă erau destinate
locuitorilor cerului, aşa cum cele negre erau destinate
lumii subpământene. Sfântul Duh este reprezentat ca un
porumbel alb. În vise calul alb este deseori asociat cu
sentimentul de presimţire a morţii. Fantomele sunt
considerate în multe culturi nişte siluete albe, oarecum
ca nişte umbre. În simbolistica tradiţională a Chinei,
albul este culoarea bătrâneţii, a toamnei, a vestului şi a
nenorocirii, însă şi a virginităţii şi a purităţii (lotusul alb).
În alchimie decolorarea sau albirea (albedo) aste semnul
că după înnegrire (nigredo) materia primară se află pe
drumul spre piatra filosofală.

Simbolismul culorilor are şi o aplicaţie astrologică4.

Roşul marţian poate fi diurn sau nocturn. Roşul
diurn este masculin şi centrifug, e forţa vitală a erosului

3 Jalal ad-Din Muhammad Rumi ( persană ,موالنا جالل الدین محمد بلخی -Din
Muhammad Maulana Ǧalāl Balchi-e, * 30 septembrie 1207 la Balkh, în
medievală Khorasan, în prezent în Afganistan; † 17 decembrie 1273 în
Konya azi în Turcia ), a fost un persan mistic şi unul dintre marii poeţii
persani din Evul Mediu. (Wikipedia)
4 Biederman, Hans, Dicţionar de simboluri, Editura Knaur, Munchen,
1998
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învingator, virtutea razboinică, bogaţia şi dragostea.
Purpura era culoarea purtată de împăraţii bizantini şi de
patricienii romani, de la care au moştenit-o cardinalii. În
arta tradiţonală creştină este culoarea sângelui jertfei lui
Cristos şi al martirilor, a iubirii arzătoare şi a flăcărilor de
Rusalii ale Sfântului Duh. Mai târziu roşul a devenit
culoarea infernului şi a diavolului, precum şi a anima-
lelor subordonate acestui tărâm, cum ar fi vulpea şi
veveriţa.Roşul nocturn este feminin şi centripet, e
culoarea focului central al athanorului alchimic, roşul
alcătuind împreună cu albul, un sistem dual, principiul
material sulf, adică ceea ce arde. Această polaritate ar
trebui corelată cu doctrina antică despre procreere,
potrivit căreia noua viaţă apare acolo unde sângele
(sângele menstrual) se uneşte cu sperma albă, aceste
două culori fiind în general asociate simbolisticii creaţiei.
Omul de Neandertal presăra pe trupul celor îngropaţi
culoarea caldă a sângelui şi a vieţii. În Egiptul antic,
numai în coroana roşie a deltei Nilului (Egiptul de Jos)
avea o semnificaţie pozitivă, însă în rest roşul era asociat
cu şarpele-duşman Apepşi cu zeul-duşman Suteh. La
mayaşi el reprezintă estul, iar la popoarele din regiunea
superioară a vechiului Mexic reprezintă sudul; la fel şi la
chinezi, unde în timpul dinastiei Chou (1050-256 î. Hr.)
roşul (ho) era culoarea sacră, dătătoare de viaţă, ea
anticipând steagurile roşii ale Chinei comuniste. Roşul
era şi culoarea împărăţiei zeilor fericirii. În francma-
sonerie roşul este caracteristic sistemului gradelor înalte
din ritul scoţian, în opoziţie cu gradele albastre, iar în
psihologia abisală, în vise, roşul este legat de funcţia
afectivă, hermeneutică a armoniei arcurilor reflexe
independente de voliţia telurică.

Există un galben solar, simbol de tinereţe şi de forţă,
ca aurul care-i îmbracă pe împăraţi şi pe regi. Dar
galbenul lunar, un aur şters, e simbolul nestatorniciei, al
geloziei, al adulterului şi al trădării. În simbolistica
antică chineză este culoarea loess-ului (pământ) și de
aceea era simbolul unui centru. Deseori zeii erau
înfăţişaţi având pielea de culoare galbenă, fiind culoarea

Soarelui. La mayaşi el reprezintă sudul. Goethe, în teoria
sa despre culori, numea galbenul o culoare veselă, vie şi cu
efect liniştitor; însă ea aluneca lesne intr-o culoare neplăcută,
prin cele mai uşoare combinaţii ea depreciindu-se, devenind
urâtă şi bătând în gri. Prin natura sa duală este culoarea
intuiţiei atât de uşor de derutat, a suspiciunii, a
presimţirii, în care se află totuşi o forţă solară de un gen
aparte, care pătrunde şi iluminează5. În simbolistica
alchimică a culorilor, galbenul (citrinitas) indică o treaptă
a transformării materiei în piatra filosofală care trece de
la culoarea în negru la culoarea în roşu. Ombinaţia
galbenului cu roşul este portocaliul mercurian care
defineşte cumpătarea şi raţiunea6.

Verdele venusian este culoarea mediatoare a vege-
talelor, cea a apelor lustrale regeneratoare. Cum aurul
transparent e verde, smaraldul participă la splendoarea
metalului preţios. Are şi el două valențe, cuprinse între
verde ca muşchiul, cu valoare pozitivă şi verde ca
veninul. În simbolistica populară verdele înseamnă
speranţă, iar visele în care verdele joacă un rol sunt
interpretate pozitiv în China. Acolo unde verdele răsare,
acolo este pur şi simplu natură, acolo este dezvoltarea
naturală...trăirea primăverii. Când, de pildă, diavolul
apare ca cel verde, atunci el a rămas în veşmintele unui
zeu antic al vegetaţiei. În schimb, există şi un aspect
negativ psihologic prin apariţia excesivă a verdelui în
vise. Simbolistica creştină percepe această culoare ca
fiind la distanţă egală de albastrul cerului şi roşul iadu-
lui, liniştitoare, înviorătoare, umană, culoarea contem-
plaţiei, a reculegerii şi a aşteptării Învierii.7 Crucea lui
Iisus Cristos, ca simbol al speranţei de mântuire, a fost
adesea reprezentată ca fiind de culoare verde, Sfântul
Graal era verde ca smaraldul, iar tronul Judecăţii de
Apoi era din jasp verde (Apocalipsa Sf. Ioan, 4:3).
Smaraldul la Sfânta Hildegard von Bingen (1098-1179)
apare în zori de zi, la răsăritul soarelui, ca verdele
pământului şi al ierbii ... este un leac puternic împotriva
tuturor durerilor şi bolilor omului, căci soarele îl zămis-
leşte, iar materia sa descinde din verdele aerului. În
islam verdele este culoarea profeţilor. În simbolistica
chineză a culorilor verdele şi albul formează o pereche
antagonică, în sensul unui sistem dual care corespunde
antitezei polare roşu şi alb din simbolistica alchimică
apuseană. Dragonul verde din alchimia chineză simboli-
zează principiul primordial Yin, mercurul şi apa, în timp
ce tigrul alb simbolizează principiul Yang, plumbul şi
focul. În alchimia europeană, dragonul verde sau leul
simbolizează un solvent acid, de pildă apa regală (Aqua
regia), iar semnul său este un triunghi cu vârful în jos
legat de un R.

5 Ernst Aeppli, Persönlichkeit - Vom Wesen des gereiften Menschen (1952)
6 Chevalier, Jean, Dicţionar de simboluri, Editura Robert Laffont, Paris,
1969
7 Lexikon der Symbole. Bilder und Zeichen der christlichen Kunst von Gerd
Heinz-Mohr (Gebundene Ausgabe - 1984)
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Albastrul jupiterian este o culoare rece şi profundă, a
aerului, a vidului, culoarea adevărului pentru vechii
egipteni. Albastrul deschis evocă irealitatea visurilor
diurne, iar albastrul închis, aproape de negru, e imaginea
viselor nocturne. Albastrul mai este şi puritatea
supranaturalului şi mantia divinităţii precum cea a
Fecioarei sau a zeului scandinav Odhinn, poetic
denumită Crinul albastru. Fiind culoarea care ne leagă
de spiritualitate, predispune la meditaţie. Este culoarea
Cerului, asociată în Egiptul antic cu Zeul Cerului,
Ammon. G Heinz-Mohr numeşte albastrul culoarea cea
mai adâncă şi cea mai imaterială, transparenţa vidului în
aer, în apă, în cristal şi în diamant. Zeus şi Yahweh îşi
aşează picioarele pe azur, amuletele de culoare albastră
au darul de a anihila privirile rele. În mitologia vedică
Vishnu reîncarnat în Krishna era vopsit în albastru. Isus
este şi el reprezentat în veşminte albastre, la fel precum
Moş Crăciun (Saturn) necomunist, definind veşniciei lui
Dumnezeu. Chinezii s’au ferit de albastrul malefic, Lan,
cuvântul actual care defineşte culoarea albastră fiind, de
fapt indigo, culoarea hainelor modeste de lucru. Florile,
ochii, panglicile şi dungile de culoare albastră sunt
considerate urâte şi aducătoare de nenorociri, în timp ce
în Europa floarea albastră a romantismului sugerează
ideile spirituale înaripate. În China elementul lemn era
asociat Orientului şi culorii albastre, mayaşii neatribu-
indu’i vreun punct cardinal. În Europa lucrurile
misterioase, mistice s’au transmis şi misterelor masonice
ale primelor grade. De fapt în arta preistorică este foarte
rar folosit (interdicţie cosmică?).

Violetul saturnian este culoarea martirilor, a
veşmântului episcopal şi al doliului văduvelor, obţinut
prin combinarea albastrului cu roşul; el simbolizează
spiritualitatea asociată cu sângele jertfei. În limbajul
liturgic uzual ea este asociată cu penitenţa, cu pocăinţa şi
cu reculegerea. Cele două culori de bază din care este
alcătuită , în proporţii egale, simbolizează uniunea dintre
înţelepciune şi iubire; în vechile imagini ce redau
patimile Mântuitorului, acesta poartă o mantie violetă.
Violetul este totodată culoarea folosită în biserică în

perioada de reculegere din postul Crăciunului.
Purpuriul mantiilor împăraţilor antici şi veşmintele de
gală a celor bogaţi, obţinut din secreţia a două specii de
melci marini sau din seva lichenului colorat de pe
ţărmurile Insulelor Canare (Insulele Fericiţilor) era un
preţios simbol al stării sociale.

Din clipa în care noosul a reprezentat gândire umană
subiectivă, obiectivând spiritul divin, logosul a
supralicitat caracteristicile sufletului (poate ca la Platon),
dar nu în afara lui. E un sine pentru sine în cadrul
arcului reflex noetic, akashic, transcendent. Şi ne
întoarcem la Hermes Trismegistus, speculaţiile realizate
de mintea noastră sunt oglindiri8, reflectând jos ceea ce
este sus, dar, conform contextului logic aristotelic,
gândirea noetică pătrunde în conştient nu numai ca o
reflectare, ci şi ca o refractare noemică (gând). Ca o
concluzie a prelegerilor mele anterioare contemplaţia
urmată de meditaţie se pot asocia adeseori de revelaţie.
De unde şi afirmaţia că poetul vede ceea ce cu toţii
percep prin simţul văzului, dar simte prin har şi ceea ce
îi este doar lui destinat. Poetul9 trece dincolo de lumile
pământene, în interiorul ascuns al spiralelor ce nu au
pentru el bariere sau ziduri. Aş da doar două exemple:
Dante pentru tangibilul imaginar antic, Goethe pentru
introspecţiile speculative rosicruciene. Poesia nu este
doar lirica cuvântului ci, precum la Mozart sau
Michelangelo, a percepţiilor asociative tuturor celor trei
arcuri reflexe între care fiinţăm sub bagheta magicului,
în căutarea cheii.



2

Intrările în labirintul timpului (fotografii realizate de autor în Kampucia, acolo unde
clopotele ascund metempsihoza, acolo unde spaţiile se întrepătrund în astralitatea carelor
cereşti şi spiralele trec dincolo de norii spiritului).

8 speculum - oglindă
9 când spun poet, mă refer la poet, nu la un versificator, fals literat
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Werner LAMBERSY

Născut în 1941 la Anvers, în Belgia, dar traitor de ani
buni la Paris, autor a peste patruzeci de volume, laureat
a numeroase premii, printre care şi Premiul International
Lucian Blaga, tradus în mai multe limbi, Werner
Lambersy este o veritabilă personalitate  literară. Cel care
a scris Maeştri şi case ale ceaiului, Arhitectura nopţii ori
Jurnalul unui ateu provizoriu, una dintre cele mai
importante voci ale poeziei europene contemporane, ne
propune, de fiecare dată, un discurs profund şi de o
infinită poeticitate despre moarte şi poem, despre moarte
şi viaţă, despre  moarte şi iubire, adică despre fiinţa
nefiinţei şi despre nefiinţa fiinţei, adică despre noi înşine.
Dar şi despre puterile expresive ale artistului, aşa cum o
face în poemul de faţă, dedicat uneia dintre cele mai
mari balerine ale lumii.

Prezentare şi traducere de Horia BĂDESCU

Pina Bausch
„Dansaţi, dansaţi, altfel suntem pierduţi”

Pina Bausch

Pina Bausch
Dansează cu ochii
Priveşte

Chiar cu ochii închişi
Vede

Îi simţi uşoara apăsare-a
privirii

Ştii că dansul
Începe
De-aici

Înţelegi
Că albastrul nu-i
O culoare rece

Care arde
Fără arsură fără cenuşă

Marea
Doar sub valuri
E mare

In rest
Foşnetul spumei
Peste disperarea-necaţilor

Cerul şi marea
Au aceeaşi culoare

Orizontul
N-are nicicând frontieră

Precum nu separă
Moartea
Trupul şi sufletul
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Sufletul şi carnea
Dansează sub unica
Pleoapă

Pina Bausch
Incepe de-acolo de unde se retrage
Privirea

Inţelegi
Că vrea să se-alăture
Universalei

Orbenii
Pentru a-ncepe
De-acolo de unde Sensibilul pipăie

Cum dansează
Efemerul
Rătăcitorul uşure

Indiferentă
Faţă de vântul
Care-i răpeşte dorinţa

Dar niciodată de clara
Lumină în care
Va muri

Precum vulturul
Aţintind soarele când
Orbitor e acesta

Pina Bausch
Dansează mai întâi
Cu palmele

Harta mută
A căilor sub cerul liber

Ca un gât de lebădă
Încheietura ei
Mlădiată

Trestia unui gest
Pe umbra curbă
A orizontului

Cu degetele
De-a lungul amiantului
Zburlit

De erupţii solare
Căutând
Aurorele boreale

Şi stelele căzătoare
Din frământul iubirii

Cu umbra
Firavei begonii
A mâinii

Prelunga
Palmă sidefie iarăşi
adusă

Pe pieptul uscat
Şi gol cu iadeşul
Nins

Peste petalele
Adierii-nflorite-n
Magnolia
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Ce răpeşte palida
Ceaţă şi răsuflarea
Strivită

Sub roua tăcerii

Şi povara
Frumuseţilor pe care
Să le păstrezi nu poţi

Pina Bausch dansează
Cu bustul

Semn înflorit
Portal de biserică
Cheie de boltă-a  ogivelor

Sanctuarului
În care ne-atrage pe noi
Şi pe-ai săi

Café Muller
Unde scaunele lumii
Sunt răsturnate

Căci cine-i aceea
Care merge în felul acesta
Pe marginea vidului

Cine-i aceea
Care dezbracă singurătatea
Dorinţei

Cine-i aceea
Care dansează ceea ce-n noi
Bărbat

Şi femeie
E cel mai fragil şi
Care alungă

Şi recheamă
Şi până la nebunie cutremură
Şi ştie

Fiincă deja e cuprinsă

De dragoste
Şi dansează

Exorcism
Şi magie
Ca să nu se topească

Să nu se piardă
După apocalipsa
Sfielnicei atingeri

Acest ultim soare pieri-va
Spun incaşii
Gomara şi-n urmă  Montaigne

Lévi-Strauss
Depăşit e punctul
Fără-întoarcerii

Celei de-a şasea distrugeri a
Lumii albastre
Dar nu a vieţii
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Pina Bausch
Dansează spaima divină
A trupului

Precum un templu
Când tremură stânca
Pe care-i clădit

Precum un cuplu
Sub orgasmul agonic
Al fulgerului

Pina Bausch
Dansează cu un bazinu de carne
In care se-alungă

Se-nnoadă
Se-nmlădie dispar reapar
Si se-ntorc ca un brelan

Sub verdele-albastru
Adânc interzis
Bogatele bancuri

Ale dorinţei şi monştrii neaşteptaţi
Ai reptilei singurătate

Amară asemănare-a
Străfundurilor de coral mort

Cu spaţiul în care astrele-s stinse

Pina Bausch
Poate dansa ca un tablou

Pe care simezele frumuseţii
Îl ţin în cer
Acroşat

Atât e de-adevărat
Că totul se mişcă şi că nu ştii
Unde să pui piciorul

Şi să-ţi lansezi trupul în spaţiu
Ai încredere în pereţii
Care înconjură cerul

În povara care-apasă pe suprafaţa
Gândirii şi-a pielii

În timpul care se-nvecheşte-n durată

Pina Bausch
Poate dansa nemişcată şi să te facă să vezi
Ce dansează

Şi-alcătuieşte
Materia păpuşilor ruseşti ale
Lumii

Umbletul închis în cădere

Şi saltul
Săritura de ied a dorinţelor care nu
Pot rămâne cum sunt

Făr’ să se-ntoarcă în violenţă

În postura în care
Pina Bausch aşteaptă cometele iubirii
Să treacă

Teribila picătură chinezească
A frumuseţii care străpunge şi cel mai dur oţel
Al sufletului
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Varujan VOSGANIAN

Legătura de
leuştean

imţea, pe măsura trecerii timpului, că e tot mai
puţin ea însăşi şi tot mai mult numele pe care i-l
dădeau ceilalţi. Şi, mai ales, ceva i se strângea în

piept, se făcea ghem, de fiecare dată când un poliţist îi
cerea actele şi le privea îndelung, întorcându-le pe toate
părţile. Ce o fi fost atât de mult de citit, se întreba, când
ei zăboveau asupra peticului de carton plastifiat, o
cântăreau din priviri - ea lua mimica aceea neutră, ca
pentru a semăna cât mai bine cu fotografia din buletin -
apoi se întorceau către cifrele care strângeau fiinţa cea
vie, mai abitir decât între patru scânduri.

În secţie era cald, poliţistul îşi descheiase vestonul şi
cravata îi atârna într-o parte. Îşi pusese chipiul pe cap, de
parcă verificarea actelor era un ceremonial care obliga la
o anumită ţinută. Şi, ca de fiecare dată când era pusă în
situaţii stânjenitoare, Rada se refugie în detalii. Văzu,
astfel, că pe calendarul din perete, timpul rămăsese cu
mult în urmă. Pe colţul din tavan care aduna cele trei
dimensiuni, praful continua să ţeasă o pânză de păianjen
părăsită, dar care fremăta de zbaterea unei victime
imaginare. Dintre cele două tuburi de neon, doar unul
funcţiona şi arunca o lumină de care nu era nicio
trebuinţă la ceasul acela de dimineaţă târzie. Iar pe
chipiu începea să se contureze un cerc de sudoare, ca o
aură înăbuşită. Încât atunci când poliţistul ridică privirile
şi îi întinse, în cele din urmă, actele, tresări:

- Luaţi loc şi aşteptaţi, spuse el, arătând undeva, în
spatele ei.

Într-adevăr, aşteptarea. Era partea cea mai grea şi,
astfel, lucrurile erau pe jumătate făcute. Poliţistul se
ridică din spatele pupitrului pe care nu se afla decât un

registru în care un creion chimic scria, stângace, cu litere
de tipar. Îşi trânti chipiul, ştergând rămăşiţele aurei de
pe ţeasta cheală şi lipind o şuviţă umedă dintr-o parte
până în cealaltă. Nu zâmbea, dar era ceva amuzant în
figura lui, poate pentru că, pe cât ochii îi erau de
apropiaţi, pe atât fălcile îi erau mai dolofane şi mai
depărtate. Şi ca să fie limpede că amuzamentul aparţinea
numai uneia dintre părţi, îşi apucă bastonul de cauciuc şi
o împinse în piept atât de neaşteptat, încât fata îşi pierdu
echilibrul. „Auzi, paraşuto, şuieră el,   aplecându-se
pentru a măsura distanţa faţă de femeia ghemuită pe
podea, cei mai buni prieteni ai miliţianului sunt bătaia şi
aşteptarea. Pe care vrei să-l cunoşti mai întâi?”

Încât Rada, privindu-l cum se reîntoarce la registrul
lui în care priveşte fără să citească, clătină din cap şi
îndrugă un „mulţumesc” pe care poliţistul nu se mai
sinchisi să-l audă. Celălalt, care apăruse pentru o clipă,
se îndreptă din şale şi se trase îndărăt, intrând între
umerii vestonului descheiat. Nefiind amintirile lui,
poliţistul îl primi fără să bage de seamă. Rada îşi strânse
poşeta la piept şi se aşeză pe banca lipită de perete.
Ghemuit lângă calorifer, beţivul murmura frânturile unei
realităţi din care nu se trezise încă. Putea să fie tânăr,
dacă te luai după corpul încă viguros, putea să fie bătrân,
după zbârciturile feţei, dar nimănui nu-i păsa, iar lui, cu
atât mai puţin. Se ştergea, din când în când, cu mâneca
peste gură, după ce îşi trecea limba peste buze,
întotdeauna braţul drept, căci cel stâng era ridicat la
înălţimea ţevii de la calorifer şi prins în cătuşe. Când se
simţi privit, ridică ochii apoşi şi tăcu, anume pentru că
murmurul de până atunci fusese doar pentru sine şi nu
voia să se destăinuie. Îşi rezemă capul de braţul agăţat în

S
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cătuşe, pe parcă braţul, prins de perete, nu mai era al lui,
ci era peretele însuşi. Rada se privi pentru o clipă şi, din
nou detaliile îi veniră în minte. Braţul se goleşte de sânge
şi începe să tremure. Tragi de el, în speranţa că lanţul se
va rupe şi braţul se va reîntoarce lângă celălalt. Dar nu se
întâmplă aşa, doar cel mai tare om din lume îşi poate
smulge cătuşele, dar şi acelea măsluite. În astfel de
situaţii, cel mai tare om din lume nu e acela care rupe,
sfarmă, acţionează în vreun fel, căci asta nu se poate. Cel
mai tare om din lume e cel care rezistă. În cele din urmă,
braţul amorţeşte şi ai sentimentul că nu mai e al tău. Îţi
sprijini capul de umăr şi senzaţia nu vine decât dintr-o
parte, cea a tâmplei, braţul e inert ca un perete. Dacă n-ar
fi sângele care continuă să picure din şuviţele năclăite, n-
ai şti care e marginea trupului tău şi de unde începe
lumea din jur să ţi se opună. La început fiecare picătură
de sânge cădea cât număra până la douăzeci. Apoi până
la treizeci. O ultimă picătură căzu după ce numără până
la un minut. Avea impresia că lucrurile acestea i se
întâmplă altcuiva, de parcă ar urmări picăturile care curg
dintr-o streaşină. Sufletul se desprinde de trup mai uşor
decât sângele de sânge.

- Puteţi să-l dezlegaţi, spuse, arătând spre beţiv, de
parcă repeta ceea ce altcineva spusese demult. Nici
măcar nu se poate ţine pe picioare, n-are cum să fugă...

Poliţistul nu ridică privirile din registrul lui în care
oamenii se preschimbau în coduri numerice, mai
accentuate sau mai şterse, după răstimpul în care
creionul chimic era muiat între buze. Dar răspunsul veni,
totuşi, de la miliţian şi de la poliţist, de la amândoi
deodată.

- Lăsaţi, doamnă... Nici nu ştiţi ce sunt ăştia în stare
să facă...

Beţivul clătină din cap, era tot ce putea.
- Ţi-e sete? îl întrebă Rada.
Beţivul era bătrân şi rămase nemişcat. Apoi întineri

şi încuviinţă din cap.
- I-e sete, traduse Rada. Să-i dăm puţin de băut...
- N-avem noi aicea ce vrea el să bea, rânji poliţistul.
Beţivul uitase deja, îşi lăsă din nou fruntea să se

sprijine pe braţ, închise ochii şi reîncepu să murmure,
sugerând, astfel, că nu poartă pică nimănui. Mirosul
înţepător de urină arăta că nu fusese singura întrebare ce
nu-i fusese pusă la timp. Când telefonul sună asurzitor
în tăcerea aceea amorţită, el nici măcar nu tresări, semn
că nimic nu mai poate să-l atingă. Rada, în schimb, simţi
sunetul acela drept în stomac, acolo unde ghemul nu se
descâlcise încă. Poliţistul ridică receptorul şi nu vorbi,
ascultă doar, era, într-adevăr, pentru ea, omul în
uniformă îi făcu, din două degete, semn spre uşa care se
vedea într-o parte. Ea se ridică, la urma urmei, îşi spuse,
nu m-a obligat nimeni să vin, de data asta puteam să
refuz. La telefon poliţistul fusese amabil, ei fuseseră întru
totul amabili, ea, însă, nu avusese prilejul să se  vindece
şi, de asta, răspundea în tonuri amestecate, pe mai multe
voci.  Mai privi odată către beţivul care şedea ghemuit,

cu mâna atârnând moale, încătuşată de ţeava
caloriferului, şi care, în ciuda privirii ei stânjenite, avea
aerul că nu-i reproşează nimic. Deasupra, pe lemnul uşii,
un dreptunghi ceva mai decolorat, marcat, la capăt, de
două găuri unde, pe vremuri, erau fixate şuruburile,
dovedea că acolo fusese o tăbliţă şi care fusese dată jos.
Intrând, femeia făcu ochii mari şi, pentru  moment, ezită,
având tentaţia să iasă, măcar pentru a arunca o privire
îndărăt, înainte de a-şi face curajul să intre din nou.
Camera cealaltă era la fel de goală ca şi prima,  doar o
masă cu scaun, un dulap din metal de culoare kaki şi
încă un scaun, care nu aparţinea nimănui şi, cu
siguranţă, nimeni n-ar fi revendicat locul acela. Cel care
stătea la birou, privind-o cu acelaşi aer indiferent, avea
acelaşi chip ca şi celălalt, pe lângă care tocmai trecuse.

Încât Rada simţi că dacă dă bună ziua va fi ridicolă,
câtă vreme îi mai dăduse bineţe cu vreo jumătate de oră
mai înainte în camera cealaltă. Închise uşa cu băgare de
seamă, fără să înţeleagă prea bine ce lasă în urmă şi ce
urmează să o întâmpine. Sau dacă toate uşile astea mai
au şi alt rost decât să-ţi aduci aminte că întotdeauna
există o uşă încă nedeschisă din spatele căreia te poate
aştepta ceva care te poate surprinde tocmai pentru că a
mai fost.

Poliţistul cel nou, purtând trăsăturile de adineaori, îi
arătă scaunul, cu aceleaşi două degete care ţineau loc de
organul vorbirii. Rada nu înţelesese de ce, ca să-i
fotografieze, trebuia să-i aşeze pe taburet. Faţa înainte,
mâinile pe genunchi. Bărbia sus. Acum, capul într-o
parte, privirile înainte, înainte, am spus, tâmpito, nu te
uita la aparat. De altfel, doar atunci îi ceruseră să
privească înainte, lumina adunată într-un fel de umbrelă
şi care se îndrepta către faţa ei o orbea, pur şi simplu. În
rest, ochii jos, golanilor, la vârful pantofilor, sau, în cel
mai bun caz, cu picioarele desfăcute şi palmele ridicate şi
lipite de zid, ochii la perete. Rada privise în jur, pe
furate, o frântură de chip de la unul, o trăsătură de la
altul, realizase un fel de portret colectiv care avea câte
ceva de la fiecare, fără s-o ajute să identifice pe vreunul.
Mai repede, strigau din ascunzişul luminii celei
puternice, cu o voce care îi îmbrâncea, pur şi simplu,
următorul! Ea privi în jur, dincolo de scaun nu mai era
nimeni şi nici în urma ei, aşteptându-şi rândul. Şi, totuşi,
căzuse, poate din cauza luminii care o orbi, poate din
cauza smucelii nătângi cu care se supunea, ca o
somnambulă, vocii aceleia. Bocancul care o lovi în burtă
n-ar fi putut vorbi. Dar acolo orice era posibil, zidurile te
puteau lovi, cuvintele te puteau lovi, chiar şi sângele te
putea lovi pe dinăuntru. Tot aşa cum lumina orbitoare
putea să răcnească, bastonul de cauciuc putea să icnească
între coaste sau peste rinichi, ori bocancul putea să
scrâşnească din blacheurile lui colţuroase. Şi tocmai de
aceea, atunci când se încovrigă, cu mâinile peste pântece,
încercând să apere ceva ce nu mai era al ei, îl auzi: „Eşti
drogată, ce-ai?” „Nu sunt drogată”, suspină ea,
răspunzând pentru a nu ştiu câta oară la aceeaşi
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întrebare ce venea din ziduri, din zăbrele, din lumile
orbitoare, din ţăcănitul cătuşelor sau din loviturile de tot
felul şi din toate părţile. „ Zi-i, atunci de ce-ţi lucesc ochii
şi nu te ţii pe picioare?” „Mi-e somn..., scânci ea, mi-e
somn” şi repetă până când începu să plângă.

Nu mai trebuie buletinul, doamnă, îi spuse poliţistul.
Rada zâmbi, încurcată, într-adevăr, nu i-l ceruse, dar

ea rămăsese cu actele în mână, pregătită.
De altfel, spuse ea, adăpostind buletinul, cu un

declic, între clapetele poşetei, ştiţi cine sunt, doar
dumneavoastră m-aţi chemat...

Ştim, nu-i aşa? întrebă bărbatul, ridicându-şi
cozorocul cu două degete, deasupra frunţii. Nu se ivi nici
o şuviţă  de păr, probabil că tot ce avea era adunat,
ghemotoc, spre urechea stângă şi urma, scoându-şi
chipiul, să-l netezească peste ţeastă, cu căuşul palmei.
Sau, adăugă, mai degrabă, ar trebui să ştim. Da’ tot e
nevoie de o declaraţie din partea cuiva care să spună că e
adevărat. Şi cum dumneavoastră ne-aţi chemat mai
întâi....

De fapt, nu eu... Administratoarea, doamna
Gavrilescu. Ea... e atentă la tot ce se petrece în jur, nu-i
scapă nimic...

Eu nu v-aş fi căutat niciodată, ar fi putut adăuga.
Doamna Gavrilescu a fost, repetă. Eu i-am spus că s-

ar putea doar să fie o întâmplare, un bătrân care se
odihneşte pe bancă, dar ea a insistat...

În cameră nu erau cărţi. Ceea ce se citeşte aici nu are
subiect şi predicat. După subiect, în loc de predicat,
urmează două puncte. Numele, două puncte. Prenumele,
două puncte. Locul naşterii, aşijderea. Şi, mai ales, nu
sunt atribute, sub forma adjectivelor. Adjectivele sunt un
fel de a lămuri, ori aici lucrurile sunt deja lămurite.
Poliţistul cel nou răsfoia un buletin din acelea vechi, cu
coperţi de culoarea şobolanului, fără verbe şi fără
adjective, căci nu mai poţi îndrepta nimic din ceea ce ţi s-
a dat, iar grade de comparaţie nu există câtă vreme stând
pe acest scaun, ca la interogatoriu, eşti singur, izolat de
restul lumii. Acest buletin în format vechi era chiar mai
greu de citit decât cartonul lucios pe care poliţistul cel
vechi îl răsucise pe ambele părţi. Ca dovadă că, într-un
sfârşit, după ce răsfoi de câteva ori, ca să se convingă că
a înţeles bine, întrebă:

- Numele ăsta, Avădanei Pavel, vă spune ceva?
Rada se gândi câteva clipe, căutând din priviri, ca şi

cum ar fi răscolit, în grabă, prin sertare.
- N-am auzit niciodată de el, răspunse, după ce

aruncă totul la loc, în neorânduială.
- El zice că vă cunoaşte...
- Nu ştiu ce să zic,  nu sunt o persoană aşa de...

Dumneavoastră cum vă explicaţi?
Ciudat, într-adevăr, ea nu era obişnuită să întrebe,

mai ales într-un loc ca ăsta, cu atât mai puţin poliţistul
nu era deprins să răspundă. El ridică, de aceea,

sprânceana, dar zâmbi, în acelaşi timp, semn că era, mai
degrabă, amuzat decât intrigat.

- Vedeţi, doamnă, noi pe-aici suntem mai obişnuiţi
să cunoaştem noi pe alţii şi mai puţin să ne cunoască alţii
pe noi... De-aia nu prea ştiu ce să vă spun. Poate că aţi
uitat... Când aţi fost ultima oară în Valea Jiului?

Rada se ghemui toată şi simţi cum mâna dreaptă, ca
încătuşată de ţeava caloriferului, îi amorţeşte din umăr:

- De ce mă întrebaţi de Valea Jiului?
Poliţistul ridică din umeri. Prea multe întrebări din

partea ei. Se plictisise.
- Aşa... E un loc ca oricare altul.
- N-am fost niciodată în Valea Jiului.
Nu păru surprins. De aceea spuse:
- Multă lume n-a fost niciodată în Valea Jiului. Nici

n-ar prea avea vreo treabă pe-acolo.
Tăcură. Ea se uită îndărăt, de parcă s-ar fi aşteptat să

intre următorul şi să-i dea locul. Putea să intre iarăşi
miliţianul cel rău şi s-o împungă cu bastonul, lovind-o
peste şale când se împiedica să urce în dubă. Dar
singurul zgomot era al ventilatorului din colţ, pe care
abia atunci îl observă şi care vântura mai degrabă timpul
decât aerul.

- Nu ştiu ce să facem cu el, adăugă poliţistul. Zice
doar că vrea să vorbească cu dumneavoastră. În rest, tace
ca peştele.

- Bătrânul vrea să vorbească cu mine..., repetă Rada,
ca să fie sigură că a înţeles.

- Nici nu e aşa de bătrân. Are vreo cincizeci şi ceva
de ani. Dar dumneavoastră vreţi să vorbiţi cu el?

- Dacă trebuie...
- Nu trebuie... Mă gândeam că vreţi să ştiţi de ce un

om stă o noapte întreagă cu ochii pironiţi pe fereastra
apartamentului unde locuiţi... Noi o să trebuiască să-i
dăm drumul, pentru atâta nu-l putem ţine, să stai pe o
bancă în faţa unei scări de bloc nu e interzis.  Nu e cu
orar, ca la bătutul covoarelor. Numai că...

Terminase de răsfoit. Puse buletinul pe masă şi îl
acoperi cu palma.

- Numai că să nu vă treziţi din nou cu el pe-acolo...
Am mai văzut cazuri de-astea...

- Cum spuneţi..., zise Rada.
- Nu pare periculos. Ne-am uitat prin lucrurile lui, i-

am golit buzunarele... Chestii obişnuite... Atâta că se cam
uită în gol, dar nici de asta nu poţi fi sigur. De-aia zic...

„ Ce vezi acolo, dacă te uiţi aşa în gol?” a fi râs Berti,
lovind-o uşor, ca o mângîiere, cu palma peste obraz.
„Unde?” ar fi întrebat ea, brusc înveselită.      „ Nu
unde..., ar fi răspuns Berti, cu vocea lui frumoasă. Mai
degrabă când...” Atunci când rămânea singură, ar fi
răspuns, dacă ar fi fost în stare să recunoască. Privirea în
gol sugera că, de fapt, nu rămânea singură niciodată.

Poliţistul se ridică, ea îl urmă către o altă uşă. Nu
puteai înţelege dintr-o privire până la capătul drumului,
erau uşi peste uşi, nu puteai şti ce e în spatele lor. Pe uşa
aceasta nu era nici o tăbliţă cu nume, nici semnul că ar fi
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existat vreuna, căci, dat fiind că în spatele ei erau
celulele, numele nu aveau nicio importanţă.

- Vreţi să rămân cu dumneavoastră? întrebă
poliţistul, trebăluind la legătura cu chei.

Rada privi printre gratii. Bătrânul şedea ghemuit şi
murmura, e beţivul de adineauri, vru să spună, dar asta
nu putea fi adevărat. Când îi văzu, bătrânul se ridică,
aşteptând cuviincios. Femeia nu simţi niciun fel de
teamă.

- Nu trebuie, spuse.
- Sunt aici, dacă mă chemaţi, vă aud, adăugă, totuşi,

poliţistul. Şi deschizând uşa cu gratii, adăugă: Eu de-aia
v-am întrebat de Valea Jiului. Omul ăsta e din Petrila. Mă
gândeam că poate aţi fost pe-acolo...

Roman Kramsztyk

Se priviră, dar curiozitatea era numai de partea ei. Îşi
aminti de cuvintele poliţistului, într-adevăr, de aproape
nu părea atât de bătrân, ci doar din         cale-afară de
obosit. Dar nu părea o oboseală care trece odată cu
somnul. Părul încă des nu era albit, ci, parcă, prăfuit,
avea culoarea făinei amestecate cu neghină, îţi venea să-l
scuturi, luându-i albeaţa, dacă n-ai fi văzut neghina
pepită, crescându-i chiar din rădăcina frunţii. Se
pieptăna, probabil, doar cu degetele răşchirate, pentru că
smocurile nu se ordonau nicidecum unele faţă de
celelalte, ci după mâna cu care îşi trecea rariţa şi după
graba cu care o făcea. Sprâncenele erau groase şi smucite,
ca nişte mustăţi care şi-au greşit rădăcina şi s-au aşezat
cu pleoşteala în sus. Ochii erau atât de negri, încât nu
aruncau, ci hăpăiau lumina.  Şi ca să se ştie de unde vine
lăcomia aceea, coada ochilor se desfăcea într-un evantai
de zbârcituri. Iar ploapele atârnau înroşite, ca umflate de
împunsătura unui ac. Faţa îi era trasă, trăsăturile urcau
ascuţite, pe urmele lor rămăseseră linii adânci, ca şi cum
cineva cususe neîndemânatic pielea cu igliţa, pe
dedesubt. Barba nerasă de câteva zile, în loc să acopere,

nu făcea decât să adâncească brazdele acelea, căci printre
cute barba creştea neagră. Iar sângele, câznindu-se prin
strâmtimea acelui obraz lipit peste oase, se bulucea către
nas, spărgându-se în vinişoare roşii, spre capătul bont.
Pe sub părul în neorânduială se iveau lobii urechilor,
uriaşi şi cărnoşi, cu toată moliciunea pe care obrajii o
pierduseră. Hainele îi erau mototolite, dar se vede că se
căznise să se îmbrace cât mai curat, atâta că hainele se
molipsiseră de oboseala trupului pe care trebuiau să-l
acopere. Pantofii erau vechi şi crăpaţi, fuseseră unşi din
gros cu cremă de ghete, dar căldura subţiase vopseaua şi
o îmbucătăţise după crăpăturile căputei. Mâna îi tremura
uşor, o ridică spre bărbie ca să-i astâmpăre tremurul. Îşi
frecă bărbia, buza de sus era suptă, ca atunci când se
subţiază după forma gingiei lipsite de dinţi, iar buza de
jos umedă, ca a cuiva care îşi caută cuvintele. Şi asta fu
tot ce găsi:

- Sărut mâna...
Rada îl salută scurt din cap, de parcă ar fi aşteptat

mai mult de-atât.
- Nu mă cunoaşteţi? întrebă el, dibuind, ca şi cum ar

fi încercat cu talpa o pojghiţă de gheaţă.
Rada clătină din cap, încă neştiind cum să i se

adreseze.
- Nu v-a spus domnu’ căpitan...?
- E căpitan? întrebă ea, intrând în vorbă pe

nebăgare de seamă.
- Ştiu gradele..., încuviinţă bărbatul către sine. Am

făcut armata la Caracal, la motorizate. Aţi fost la
Caracal?

Şi mai unde, în altă parte? se miră femeia. Cum toţi
preferau să vorbească despre altceva...

- N-am fost..., răspunse, indiferentă. Adică am
trecut odată cu trenul prin gară.

- Păi chiar acolo e! se bucură bărbatul. Când cobori
din gară, o iei la dreapta. Se vede şi din tren... Poţi să
numeri amfibiile...

Apoi se învârti pe loc, cautând un scaun pe care s-o
poftească. Ea şedea pe jos, ghemuită. Erau strânşi unii
într-alţii, aţipeau cu capetele rezemate pe umerii
celorlalţi, ca oile strânse în ţarcurile însăilate. Atât cât se
putea între două năvăliri cu bocancii şi cu bastoanele de
cauciuc. Erau scoşi câte opt... „Poate ne împuşcă, spunea
unul. Ne duc la zid şi ne împuşcă tot câte opt...” „Nu ne
împuşcă, zicea altul, pe unii i-a dus la spital, ce rost avea,
dacă tot îi omora, să-i bandajeze mai nainte?” „Poate că
nu-i duce la spital”. „Ba da, spusea Rada, ca prin vis, pe
mine m-au adus în dubă cu unul pe care l-au lăsat la
spital”. Nu le mai spuse că era, săracu’, mai mult mort
decât viu, vânăt ca ciuma şi cu ţeasta crăpată. Şi că ar fi
fost o minune să mai apuce dimineaţa. Acum era, deja,
spre prânz, prin geamurile groase pătrundea o lumină
gălbuie care lăsa o lâncezeală mălăioasă pe părul smucit
al bărbatului. El ridică din umeri, nu era niciun scaun, îi
făcu loc pe ţambalul tare, de şipci negeluite, care ţinea
loc de pat. Se aşezară unul lângă altul, cu bărbia în sus,
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cu ochii înainte şi cu mâinile pe genunchi, privind
printre gratiile celulei, fiecare cu felia lui.

- N-am mai fost la puşcărie, spuse el, foindu-se
stânjenit pe muchia patului.

- Eu am mai fost, răspunse ea, de parcă ar fi
întrebat-o.

- Cum e? întrebă el şi tomai pentru că fusese pusă
într-un loc ca acela, întrebarea suna oarecum nelalocul ei.

Victor Brauner

Închisoarea ei fusese altfel. Era, de fapt, hangarul
unei unităţi militare. Nu erau celule şi nu avea gratii.
Probabil că altădată acolo fuseseră păstrate avioane.
Apoi se umpluse de lume, câteva sute de oameni şocaţi,
care nu înţelegeau ce li se întâmplă. Nici măcar nu
trebuiau supravegheaţi. Frica descuraja orice formă de
revoltă. Poveştile pe care şi le şopteau unii altora, cei care
îşi recunoşteau pe trup urmele aceloraşi lovituri şi
aceeaşi consternare în priviri, erau asemănătoare. Cineva
îi arătase cu degetul, strigând ceva ce era evident, cum ar
fi că au plete, mini-jupă sau blue-jeans, ori ceva ce n-avea
să fie niciodată demonstrat, cum ar fi că sunt drogaţi,
legionari sau tocmai au cumpărat te miri ce cu bani falşi,
destul ca asupra lor să se abată o ploaie de lovituri de
bâte, cauciucuri cu şurub în vârf, ori ghionturi şi lovituri
de picior. Uneori câte unul mai milos îi oprea pe ceilalţi,

alteori numai Dumnezeu se milostivea să-i oprească, ori,
pur şi simplu, osteneau şi, văzând că victima zace ca o
cârpă, fără să se dezvinovăţească ori să se apere, se
plictiseau. Apoi cel căzut era ridicat de mâini puternice,
încât nici măcar nu mai atingea pământul, şi îmbrâncit
de colo-colo. Câte unul venea din spate şi, socotind că nu
fusese destul, mai dădea câte o lovitură de bâtă ori de
picior. Fotografiile şi imaginile filmate care au rămas
arată că, adesea, era prea destul, cel lovit nici măcar nu
mai reacţiona, primele lovituri fiind îndeajuns de
puternice pentru a amorţi corpul încât să nu le mai simtă
pe celelalte. Dar cel care lovea din nou simţea nevoia să o
facă, de parcă avea o datorie de împlinit. Apoi cei bătuţi
erau predaţi poliţiei care, pentru a căpăta deplina
încredere a agresorilor, continua şirul de înghionteli
până când, aruncaţi unii peste alţii, ca sacii de la moară,
erau duşi către secţiile de poliţie.

- E greu, răspunse Rada, închizând ochii şi
strângând degetele pumn, aşa cum făcuse atunci când îi
întinseseră tuşiera să apese buricele degetelor pentru
amprente şi când lumina fulgeră pentru a o fotografia
regulamentar, să se vadă amândouă urechile. Mai ales
când nu ştii dacă mai ieşi vreodată de-acolo. Dar pentru
dumneata e mai simplu, n-ai făcut nimic, n-are de ce să-ţi
fie frică...

- Ziceţi că nu ştiţi cine sunt, repetă omul, de parcă
soarta lui în puşcărie l-ar fi interesat prea puţin. Io zic că
e mai bine aşa, adăugă, dacă nu vă mai aduceţi aminte.
Da’ eu tot am venit...

Rada nu-şi terminase, încă, răspunsul privind
închisoarea. Îşi amintea cum începuse, încetul cu încetul,
să reintre, sub forma durerii, în propriul corp. În jurul
şalelor o încingea un cerc de fier, ar fi vrut să meargă la
toaletă, un bărbat de alături, care o privea prin ochelarii
sparţi, o îndemnă să se abţină, căci cei care erau scoşi să
se uşureze pe un tăpşan din spatele hangarului, erau
însoţiţi înapoi cu lovituri de baston peste spinare şi cu
mănunchiuri de vergele de oţel peste glezne. Vergelele
spărgeau vinişoarele de sânge şi glezna se făcea vânătă şi
tare ca piatra. Apoi toată noaptea pe la uşi au lătrat câinii
lupi, asmuţiţi cu bucăţele de carne crudă, prea puţină ca
să se sature, dar destul cât să-i aţâţe mirosul de sânge
amestecat cu sudoare, de dinăuntru. Spre dimineaţă,
uşile s-au deschis, cei care mai erau în stare să se ţină pe
picioare au început să se dezmeticească. Dar chiar şi
aceia au făcut un pas îndărăt, lipindu-se de perete şi
călcând, buimaci, peste trupurile celorlalţi. În pragul
uşilor larg deschise stăteau aceiaşi bărbaţi îmbrăcaţi în
salopete şi înarmaţi cu ciomege, privind peste capetele
lor, ca şi cum i-ar fi preţăluit la grămadă. Nu mai intrară
peste ei şi nu mai trebuiră să-i lovească, rănile, la vederea
lor, reîncepură să sângereze şi să doară singure. Cu
răsăritul în spate, umbrele lor se alungeau, despărţind
malurile în care trupurile măcinate şi năclăite de sânge,
de sudoare şi de urină, abia se ţineau, abrupt, să nu se
prăbuşească. „Or să se întoarcă”, bâiguiseră unii, înainte
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ca uşile să se închidă, privind cu groază că, deşi aceia
plecaseră, umbrele lor rămăseseră, ca nişte frontiere
întunecate. Întinderea aceea de trupuri, unele prăvălite şi
gemând, altele încercând să se sprijine pe încheieturile
mai puţin vătămate, iar altele lipite de perete, de parcă ar
fi căutat adăpost, arăta cenuşie şi frământată, ca o
putreziciune. Fiecare margine colcăia dar, cu toate astea,
întregul era nemişcat. Nu era nevoie de zăbrele, căci nu
aveau unde fugi, spaima era şi aici şi acolo. Iar gratiile
creşteau pe dinăuntru, ca nişte dinţi de neoprit, care
urcau, sfărâmând oasele feţei şi înfingându-se în creier.

Rada întoarse încet capul şi-l privi. El se aşteptase la
asta, căci coborî privirile către mâini. Erau neobişnuit de
mari pentru trupul acela împuţinat, mai mari decât vlaga
lui putea umple, astfel încât vârfurile degetelor
tremurau.

- Dacă domnu’ căpitan nu v-a spus, atunci de ce aţi
venit?

Avea o voce seacă, venind dintr-un gâtlej prăfuit şi
uscat. La fel veni şi tusea, înecându-l.

- Pentru că m-au chemat de la poliţie. Ca să
identific pe cineva. Înţeleg că pe dumneata. Noroc că mi-
a spus administratoarea,  madam Gavrilescu. Era rău de
tot speriată.

- Nu i-am făcut nimic. N-am făcut rău la nimeni.
- Aşa e ea, se sperie din orice. Sau, mă rog, îşi

imaginează că se sperie.
Tăcură din nou. El începu să respire şuierat, de parcă

ar fi înghiţit un fluier iar şuierul se auzea ori de câte ori
aerul trecea printr-însul, într-un sens sau în celălalt. Rada
îşi ridică palmele să caute alături, în poşetă.

- Ar trebui să vă privesc atunci când vorbiţi, spuse
bărbatul, încet. Nu mai aud aşa de bine. Am învăţat să
citesc de pe buze.

- Atunci de ce nu te uiţi la mine?
Poate că n-o auzise, căci îşi făcu, în continuare, de

lucru cu mâinile. În cele din urmă, duse mâna la
buzunarul de la piept.

- Am venit să vă aduc asta...
Deschise mâna încet. În căuşul palmei, ca un şerpişor

de râu, încolăcit, era un lanţ de aur cu medalion. Rada îşi
duse, fără să vrea, mâna la gat. Observase abia la secţie
că nu-l mai are. Fusese singura oară când îşi adunase
puterile. „Daţi-mi-l înapoi!”, strigase, apucând de
marginile hainei pe unul dintre poliţişti. Acela se trăsese
îndărăt, lovind-o peste faţă, dar ea rămăsese agăţată cu
disperare: „medalionul meu, e al meu!” hohotise ea, în
timp ce o smulgeau de mâini, proptind-o în cătuşe cu
mâna stângă de ţeava caloriferului, „Asta v-au dat, fă,
acolo la ţărănişti, auzi cu urechile ţiuind de palme, aur şi
valută? Asta v-au dat ca să daţi foc şi să aruncaţi cu
bombe?” „Eu n-am aruncat...” „ Da cine, tac-tu,
legionaru’?” Dar ea nu mai răspunse şi aşa tăcu mult
timp, căci îşi scosese verigheta şi o ţinea în gură, s-o
ferească. Luă lanţul între degete şi îl descâlci. Deschise

medalionul pe care îl cumpărase anume pentru a pune
mai târziu în el micuţul portret care avea să vie.
Medalionul era gol şi aşa avea să rămână.

- De unde îl ai? întrebă, răstit şi, tocmai de aceea, el
auzi. Sau poate că nu auzise, dar, oricum, se aşteptase la
întrebarea aceea.

– De la dumneata, răspunse el. Ṭi l-am smuls de la
gât...

- Ṣi ce-ai mai făcut?
- Eu am fost primul care te-am lovit...
- Mă minţi, nu-i aşa? e tot ce găsi ea să spună.
Căci n-a fost o singură lovitură, ci mai multe dintr-o

dată, prea multe pentru cele două braţe care încercau să
se apere. Singurul fel în care trupul a ales să se salveze a
fost să îngenuncheze, cu mâinile strânse peste pântece.
„ Drogata aia în blugi!”, strigase careva, dar ea nu
grăbise pasul, putea fi vorba despre altcineva, oricum a o
lua la fugă însemna condamnare sigură, numai ei aveau
dreptul să alerge, erau justiţiarii, toţi ceilalţi care fugeau
erau vinovaţii, alergarea lor era oprită, de parcă, fugind,
s-ar fi lovit de o uşă de sticlă, oricât de repede ai fi fugit,
se găsea o bâtă în calea ta să-ţi zdrobească genunchii sau
să-ţi rupă şalele. Poate că părea drogată, nu dormise
toată noaptea, rămăsese în sediul Facultăţii de
Arhitectură să construiască baricade. „E degeaba”,
spusese Alexandru, privind amândoi pe fereastră, la
detaşamentele încolonate care veneau dinspre bulevard,
răcnind ceva despre muncă şi ordine. Încă nu se făcuse
lumină, muncitorii fuseseră scoşi din schimbul de
noapte, lunatici şi furioşi, asmuţiţi de cei de pe margine
care, din când în când, îndrumau coloana. „Ce puţin a
durat, adăugase Rada, privind pierdută către coloana
aceea care înainta ca o lavă. Sau poate că nici n-a fost.” Şi
încă nu văzuse totul, vulcanul avea să erupă ceva mai
târziu, odată cu venirea dimineţii. „Berti trebuie să fie
neliniştit”, îi spuse Alexandru, care continua s-o iubească
mai departe cât pentru amândoi. „E plecat cu ajutoare
pentru nişte sate din Moldova, spusese ea. Tot mai eşti
supărat pe el.” Cine rămâne la urmă e cel care iubeşte
mai mult, gândise el, dar, de fapt, spusese: „Să fugim!”.
Unii rămaseră să mai îngroaşe baricada cu niscaiva mese
şi proptele, dar ştiau şi ei că va fi zadarnic, ba chiar
baricada, dacă ar fi rezistat, n-ar fi făcut decât rău, căci,
neputând năvăli pe uşi, asediatorii ar fi spart ferestrele
cele mari cât nişte vitrine, de la parter. Alexandru
cunoştea bine facultatea, în ultima vreme, sub pretextul
că rămâne să lucreze până mai târziu, dormea într-o
debara. Părinţii lui erau de pe undeva, dintr-un sat de pe
malurile sărătoase ale Prutului, fugise, urcându-se într-
un tren de noapte, lucrase la un depou la Griviţa până
când reuşise să intre la Arhitectură. Desena pentru alţii şi
din asta trăia. El cunoştea cel mai bine clădirea,
atelierele, scările de evacuare , subsolurile şi felul în care
poţi intra şi ieşi, fără ca cineva să te observe. Ṣi aşa fu şi
de data asta, numai că, pe trotuar, se treziră în mijlocul
unei forfote înfricoşătoare. Nu mai erau muncitorii
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încolonaţi de adineuri, aceştia de acum erau îmbrăcaţi în
altfel de salopete, purtau caschete, pe obrajii lor urmele
de cărbune se amestecau cu tuleiele nebărbierite şi, mai
ales, erau înarmaţi cu bâte, cu un fel de furtune de
cauciuc, cu tot  felul de unelte, altminteri folositoare la
casa omului, dar rotindu-le ameninţător deasupra
capului. Înarmaţi. Împotriva cui, Alexandre, vru să
întrebe, dar nu mai era lângă ea, unii îl ţineau de
subsuori, îmbrâncindu-l, în timp ce alţii îl loveau din
spate cu bâtele.  Mai văzu doar cum cade în genunchi,
dar ei continuau să-l târască şi nu ştiai de ce îi căzuse
bărbia în piept, dacă pentru un gest disperat de a se
apăra ori pentru că nu mai era în stare să-şi ţină capul pe
umeri. Strigă dupa el, dar în acelaşi timp simţi primele
lovituri pe spate, încât cei care o loviră crezură că e
strigătul ei de durere şi se simţiră încurajaţi să continue.
Avu, pentru o clipă, imaginea uciderii pruncilor din
tabloul lui Bruegel. Întotdeauna rămâne cineva care
scapă, fu ultimul ei gând înainte de a leşina.

- Da’ ce zic io, dacă mă mai cunoaşteţi..., spuse
bărbatul, continuând    să-şi privească palma goală şi
îmbrâncindu-se cu greu să iasă din imaginea aceea. N-
aveaţi de unde să mă cunoaşteţi, doar am venit prin
spate. Şi din spate am şi dat...

- De ce?
- Acuma nu mai ştiu... Aşa a fost atunci...
Rada era nepregatită să continue discuţia. Simţea că

e mai bine să se stăpânească. Se ridică, bărbatul continua
să-şi privească palma goală, căutând nu ştia nici el ce
printre liniile adânci ale destinului.

Bine că te-ai gândit, totuşi, să-mi aduci medalionul,
spuse Rada, nevenindu-i nici ei să creadă că spunea asta.
Dar acum nu mai foloseşte la nimic.

Io zic că n-aveţi de ce să-mi mulţumiţi, spuse el, între
două frânturi de tuse. Mă gândeam să-l fac cadou fetei
mele, când a împlinit opt’şpe ani. Dar pe urmă m-am
gândit că ea n-are nicio vină...

- Ce i-ai fi zis, că l-ai cumpărat dinadins pentru ea?
- Păi, tocmai...
Rada închise poşeta prin clapetele căreia lanţul

medalionului se strecură, sâsâind. Se dădu doi paşi
îndărăt, grilajul celulei nu era închis, ieşi, privind pe
coridorul întunecat, dar cum nu văzu pe nimeni, îl lăsă
întredeschis şi se depărtă, fără să privească înapoi.
Bărbatul  vru să spună ceva, dar tusea o luă înaintea
cuvintelor.

În prima cameră nu era nimeni şi nici la capătul
coridorului. Păşi, descumpănită, până în prima cameră
unde, văzând-o, poliţistul îşi netezi şuviţa şi îşi puse din
nou chipiul pe cap. Bătrânul moţăia, cu capul sprijinit de
braţ, pufnind din buzele pleoştite. Rada aşteptă
răbdătoare până când poliţistul copie, muind creionul
chimic în colţul gurii, rândul de deasupra. Privi ceasul şi
adăugă ora la sfârşit.

- Trebuie să semnez ceva? întrebă femeia, pregătită
să-şi scoată din nou actele.

- Nu trebuie, răspunse poliţiştii, redeveniţi unul.
Am scris eu aici.

- Nu e nimic de declarat?
- Nu trebuie să declaraţi minic. La urma urmei, e

treaba dumneavoastră.
Simţi din nou bastonul, împungând-o în coşul

pieptului. Cel vechi sărise prin gâtlejul retezat al celuilalt
şi se aplecase asupra ei. N-o să spui nimic, pentru că
ăştia or să vină din nou după tine! Ai să zici, când te-or
întreba, că   te-am arestat din greşeală şi că ne-am purtat
frumos cu tine. Hai, spală-te pe faţă în chiuveta aia,
netezeşte-ţi hainele şi valea! Zi-i bogdaproste. Bucură-te
că scapi numai cu amendă, de data asta! „Bogdaproste!”
repetă ea, somnambulă, crezând că aşa trebuie. Primi,
însă, pentru supuşenia ei o palmă care o răsturnă, dar,
foarte repede, un dos de palmă care o îndreptă la loc. „Să
nu-ţi baţi joc de mine, paraşuto!” răcni el. Şi, într-adevăr,
după două luni primi înştiinţarea că are de plătit o
amendă contravenţională de o mie de lei. Berti nici nu-i
mai pomeni de asta, se împrumută de nişte bani şi plăti,
fără s-o mai întrebe. Apoi poliţistul cel vechi se strecură
înapoi, subţiindu-se ca  printr-o pâlnie.

- Ce credeţi..., întrebă el, legănându-se pe picioarele
din spate ale scaunului. Ce să facem cu el?

- Păi, să-i daţi drumul, răspunse Rada, surprinsă de
întrebare. Ce altceva aţi putea face ?

Poliţistul nu se opri din legănare, îşi săltă chipiul cu
două degete pe ceafă. Repetă, ca nu cumva întrebarea să
vină din altă parte:

- Ce altceva am putea face? Orice, doamnă... Orice...
Dar dacă dumneavoastră vă asumaţi răspunderea, îi
dăm drumul...

Rada se încruntă, nefamiliarizată:
- Dacă îmi asum răspunderea...
Adică nu ne mai sunaţi, dacă vă treziţi iar cu el pe

bancă, proţăpit la scara blocului, că nu mai venim să-l
săltăm. O fi nebun, dar atunci o să fie doar nebunul
dumneavoastră...

- Poate că aveţi dreptate, spuse ea.
- Cum credeţi. Eu scriu aici că vă retrageţi

plângerea...
- Nu m-am plâns nimănui...
- Vorba vine..., spuse poliţistul, bucuros că a ajuns

la o concluzie.
Beţivul se trezi şi văzând-o trecând pe lângă el, o

însoţi cu o privire lungă.
- Ştiţi, da? strigă din urmă poliţistul, fără ca, totuşi,

să se clintească de pe scaun. Pe coridor, la dreapta, şi pe
urmă, scările alea mici. Aţi mai fost pe la noi?

În dreptul uşii, ţeava caloriferului o lua în sus, pe
urmele tocului de lemn.

Am mai fost, de mult...
Atunci e în regulă, nu s-a schimbat nimic, doar ce-

am aruncat cu o spoială de var... Cu ce aţi fost atuncea,
cu buletinul, nu? Cu schimbarea de identitate?

Rada se mai întoarse din uşă să dea bineţe, dar nu-i mai răspunse niciunul dintre ei. Se opri pe coridor, acolo era o chiuvetă. Dădu drumul la un firicel subţire, aşteptă, răbdătoare, până când căuşul palmei se umplu şi îşi spălă îndelung faţa.
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Abia când văzu cerul înnegurat şi simţi picăturile de
ploaie, îşi dădu seama cât de mult stătuse înăuntru.
Rămase câteva clipe pe trotuar, strada era pustie, viaţa
mergea liniştită, Secţia de poliţie avea o firmă micuţă,
din sticlă, care, probabil, noaptea era luminată, o firmă ca
oricare alta, de băcănie sau de patiserie.

În familia ei, uniformele nu aduseseră niciodată ceva
bun. Nici cele pe care le îmbrăcaseră bărbaţii familiei,
care nu se mai întorseseră de pe front. Cu atât mai puţin
cele care năvăliseră în casa lor, răscolind şi îmbrâncindu-
i pe locatari cu faţa la perete. Poveştile despre uniforme,
pe care le auzise în copilărie erau triste. Ca şi poveştile
despre oamenii care trăiau ca şi cum ar fi purtat-o, cu
uniforma de-a dreptul tatuată pe piele, cu sufletul strâns
cu butoni în dreptul inimii şi cu copci la beregată.
Poveştile acelea, iată, continuau. Doar povestitorul se
schimba, poveştile aveau, toate, ceva în comun. Diferenţa
dintre om şi animale nu e în felul în care simt spaima, ci
în faptul că omul, spre deosebire de animale, are
memoria spaimei. Şi, în plus, spre deosebire de memoria
binelui, care e mai volatilă, cea a spaimei se moşteneşte.
De la o fiinţă omenească la progenitura ei, dar şi în
vieţile viitoare ale aceleiaşi fiinţe.  Încât Rada se simţi
vinovată şi neputincioasă. Răscoli orbeşte prin poşetă
după cheia de la maşină, tresări, când dădu peste
medalion, dar găsi, în cele din urmă. Porni motorul, se
gândi câteva clipe, apoi încrucişă braţele pe volan, îşi
lăsă fruntea pe braţe, închizând ochii, şi aşteptă.

Avea senzaţia că toţi ştiu ce-i cu ea, poate din cauza
mersului împleticit, ţinându-se de ziduri, şi că o ocolesc,
refuzând s-o privească. Era un soare puternic, după
lumina difuză din hangar, lumea părea împodobită cu
beteală. Iar acea strălucire nefirească îi dădea o stare de
irealitate. În cele câteva zile cât fusese lovită, dusă la
secţia de poliţie, apoi, laolaltă cu alte sute, în hangarul
unde se încovrigau pe pardoseala de beton, avu
sentimentul că lumea aceea care ameninţa, care lovea,
care striga, însângera şi zdrobea, era de o neînduplecată
realitate, dar că nu ei i se întâmplau toate acelea, ci
altcuiva prin ochii căruia se uita şerpeşte, ca în copilărie,
la cinematograf. Acum, pe străzile acelea poleite, cu
taxiurile care nu opresc când le face semn şi cu oamenii
care privesc în altă parte, avea conştiinţa clară a propriei
realităţi, dar lumea din jur i se părea o halucinaţie. Dintre
toate câte se întâmplaseră, nepotriveala dintre ea şi
lumea din jur era starea din care nu se ieşise cu totul.

Acestă nesincronizare, în care portretul şi fundalul
înviau pe rând, o făcu să tresară. Ridică fruntea şi rămase
cu privirea neclintită pe oglinda retrovizoare. Până când
văzu, la ieşirea din secţia de poliţie, pe omul în uniformă
îndrumându-l pe bătrân, dar părând că-i vorbeşte cu
asprime, căci omul încuviinţa după fiecare propoziţie,
frământându-şi sacoşa în mâini.  Poliţistul îi arătă  către

bulevardul Lascăr Catargiu, apoi făcu un semn spre
dreapta. Omul mulţumi, dar nu mai avea cine să-i
răspundă. Se gândi câteva clipe, apoi porni, cu paşi înceţi
şi cu fruntea plecată, încât nici nu observă portiera care
se deschisese în faţa lui.

- Unde mergi? întrebă Rada.
- Uite, la gară. Zice că dacă o iau de la capătul străzii

în sus şi după aia mai întreb, nu-i mult. Am timp, e cursa
de noapte.

- Ce-o să faci până atunci?
- Nimica, aştept. La gară mai bine să aştepţi, că

trenul nu te aşteaptă.
Rada se aplecase pe lângă volan, să-i poată vorbi.

Chiar şi aşa, privit de jos, omul părea împuţinat.
- Ţi-e foame? Hai să mănânci ceva...
Unde?
La mine acasă. Omul ezită. Rada zâmbi, arătând

locul din dreapta. Doar ştii, ai mai fost...
Mi-e ruşine să viu acasă...
Atunci de ce m-ai căutat tocmai acasă?
- Tot de ruşine...
Intră cu neîndemânare, se aşeză cu spatele prin

întredeschiderea portierei, apoi se îndreptă, trăgându-şi
picioarele, unul după altul. Nu-şi puse centura de
siguranţă, se foi, neliniştit, neştiind de unde vine sunetul
care semnala acest lucru. Rada vru să-i arate ce-i de
făcut, dar se răzgândi. Porni încet, dar, după câţiva
metri, chiar înainte de intrarea în bulevard, frână şi se
întoarse spre el:

- De unde ai ştiut cine sunt?
- N-am ştiut. Erau alţii care ştiau. Nu-i cunoşteam,

da ne-au zis să facem după ei. Pe unii de-ai noştri i-au
dus în nişte locuri unde se tipăreau bani falşi şi se ţineau
droguri. Pe alţii, cum am fost şi eu, i-au trimis să
golească piaţa de la Universitate. Ne-au dus cu
camioanele şi ne-au zis că pe drum să învârtim
ciomegele deasupra capului, să facem gălăgie mare. La
lumea de pe trotuare am văzut că le plăcea. Da pe ăia
care ne duceau nu-i cunosteam, striga câte unul dintre ei,
şo pe el, şi noi săream. Uite, ca să zic adevărat, câţiva
dintre ai noştri dădeau mai cu chef, trăseseră câte-o
duşcă pe tren.

- Nu asta te-am întrebat.
Bătrânul ridică din umeri, cum că nu ştia ce altceva

să răspundă.

- Cum de m-ai găsit? întrebă ea, din nou. Cum mă
cheamă, unde stau...

- La început n-am ştiut, a fost la-ntâmplare. Da’ v-
am ţinut minte, din cauza medalionului. Mi-a părut rău
după aia că l-am luat, da’ nu mai ştiam cum să-l dau
înapoi. V-am văzut acum două săptămâni la televizor...
Arătaţi de nişte case care ziceaţi că fac cald iarna. Da’ eu
v-am cunoscut imediat, să ştiţi, chiar dacă atuncea v-am
văzut mai mult din spate şi au trecut douăj’ de ani. Nu
ştiu după ce exact, dar v-am recunoscut. Zic, ea e!



272 vol. 23, 106-107-108| aprilie-mai-iunie, 2013

- Cui ai zis?
- La nimeni, cui să zic... Aşa vine vorba... La început

ne-am bucurat, că ne-a mulţumit la toţi Iliescu şi
muncitorii au scăpat ţara de legionari. Da’         p-ormă n-
a mai fost chiar aşa şi până şi Iliescu a dat-o la întors. Noi
atunci am început să nu mai povestim şi dacă te duci
acuma în Vale şi povesteşti se uită lumea urât la tine. Da’
n-am zis la nimeni, vorbeam numa’ cu mine, că mai
vorbesc aşa, din când în când,  ca să nu ştiu decât io. Şi
vă scria şi numele acolo jos la televizor. M-am dus a
poştă şi m-am uitat la cartea de telefoane. Numele ăsta
era numai numele ăsta, altul nu mai era.

Avea dreptate. Maroni. Berti ţinea mult la numele
lui,  cioplitori de piatră din Calabria, care veniseră cu
mai mult de o sută de ani în urmă şi se aşezaseră prin
satele din jurul Târgoviştei. Roberto Maroni, blând şi
mereu plecat în lume, ca un apostol. Rada încadră
maşina pe bulevard şi întoarse către Piaţa Romană.
Ploaia se înteţise, maşinile se înghesuiau la semafor.
Bărbatul, de cât vorbise, i se uscase gâtul şi începuse, din
nou, să tuşească...

- Ai răcit... Şi mai voiai să te duci pe jos, pe ploaia
asta, până la gară...

- N-am răcit... Da’ aşa-i boala asta, s-adună şi mă
doare-n piept. După ce tuşesc, parcă se desface un pic şi-
mi trece. P-ormă m-apucă iar... Cred că am vorbit prea
mult...

Henryk Langeman

Trecură de Piaţa Romană şi intrară pe Bulevardul
Magheru. Trecătorii prinseseră curaj, ploaia se rărise, pe
geamurile maşinii picăturile curgeau ca nişte zgrunţuri.
Ştergătoarele urcau, leneşe, în semicerc, lăsând în urmă
dâre concentrice.

- Ai mai fost de-atunci la Bucureşti? întrebă Rada,
deschizând geamul şi ştergând oglinda retrovizoare.

- De două ori, socoti el. Odată când am venit cu fata
la examen şi a doua oară când am adus-o la facultate, că
a reuşit la notă, să vorbesc de cămin. Acum ar fi a treia
oară. I-a pus maică-sa haine mai subţiri, de vară. Da pe-
aici, prin centru, n-am mai fost de-atuncea. M-aţi adus
dinadins, nu?

- Aşa ar fi trebuit? întrebă Rada, trăgând cu ochiul
la şirul de maşini care înainta metru cu metru. Ţi-a fost
teamă că o să o să strig la dumneata? Că o să te lovesc?

- Poate că se putea..., spuse el, încet.
- Stau pe-aproape, adăugă ea, pentru a lămuri

lucrurile. La Piaţa Universităţii o să facem stânga. E o
străduţă cu blocuri vechi. Da ce-ţi spun eu, parcă n-ai
şti...

- Taxiul m-a dus pe altă parte.
- Ai venit la mine cu taxiul? se miră ea.
- Mi-era frică să nu nimeresc.
- Şi câţi bani i-ai dat?
- De la Casa Scânteii până aici cincizeci de lei. Aşa

scria pe aparat...
- Te-a păcălit... Te-a ocolit dinadins, să-ţi ia mai

mulţi bani...
- M-a văzut că viu de departe..., confirmă omul, care

arăta din ce în ce mai bătrân.
- Apoi nu mai vorbi, rămase cu ochii pe fereastră.
- Nu te-am adus dinadins pe aici, spuse Rada, deşi

el n-o mai asculta. La ce-ar folosi? Nu avem aceleaşi
amintiri.

Cu toate astea, în şirul încremenit de maşini
îmbulzite după ploaie, priveau acelaşi loc. Acum, acolo
era o tonetă pe care un bărbat, după ce se încredinţase că
cerul se deschide, începuse să-şi aranjeze nimicurile de
vânzare. Atunci, Rada, căzând în genunchi şi cu mâinile
strânse peste pântece, era, mai ales surprinsă. Cum să se
poată întâmpla aşa ceva, voia să-i oprească şi să le
explice, dar n-avea cum. Şi nici ei nu aşteptau vreo
lămurire, câtă vreme loviturile lor făceau ca lucrurile să
fie din cale-afară de limpezi, iar gemetele nu făceau
decât să le încuviinţeze.  „Gata, c-o omori!” mai auzi,
înainte de a leşina Probabil că ei crezuseră că îndemnul
de a opri loviturile venise prea târziu, căci, văzând-o
astfel, o traseră de subsuori, cu câlcâiele tărându-se,
inerte, pe caldarâm, până la fântâna arteziană din
apropiere, în care numai o pojghiţă  băltită, pe fund, din
ploile mai vechi, amintea de rosturile ei. Şi nu atât
celelalte corpuri aruncate deasupra ei o treziră, ci
atingerea aceea persistentă a apei, căreia suprafaţa verde
şi catifelată de mătasea broaştei îi arăta rezistenţa
încăpăţânată la lumină.  Câteva clipe crezu că e noapte şi



Primãvara 2013 | Contact international 273

urmele acelea moi şi uleioase de pe degete sunt ţesuturi
ale întunericului umed. Abia când numără şi văzu că
degetele sunt prea multe ca să fie toate ale ei, înţelese
îngrozită că era îngropată de vie şi toate coşmarurile
copilăriei reînviară. Dar peste ea nu aruncaseră cu
ţărână, ci cu alte trupuri. Unii atârnau greu şi aveau
articulaţiile înţepenite. Alţii erau ca şi ea, cu încheieturile
amorţite, dar moi, şi pe lângă ei îşi făcu loc. Peste tot
unde se întorcea erau piepturi şi mâini şi braţe, capetele
erau răsucite în unghiuri nefireşti, iar ochii, fără să le
vină să creadă, rămăseseră să privească înapoi. Se propti
să se ridice, dar se gândi că poate sub tălpi nu e  bordura
fântânii, ci obrazul ori pieptul cuiva şi, la gândul acesta,
genunchii i se muiară. Se căţără pe braţe, dar trupurile
de care se agăţa se răsuceau, ca nişte trunchiuri
plutitoare. Încercă să se salte, se cufunda şi se smucea
iarăşi, ca în nisipuri mişcătoare.  Când reuşi să iasă cu
pieptul şi se sprijini în coate, hăpăi adânc aerul, ca după
spaima de înec. Se trase cu totul, sprijinită în coate, ca
dintr-o fântână îngustă, şi rămase, multă vreme, privind
cerul, cu ochii neclintiţi şi uscaţi, urcând din adâncul
unei minţi secate. Când găsi puterea să se răsucească şi
să privească, se găsi într-un spectru ştirb al luminii, din
care se vedeau mai ales marginile, roşu şi violet.  Printre
veşmintele smucite şi sfâşiate, loviturile lăsaseră carnea
umflată şi vineţie. Acolo unde carnea se spărsese, pielea
se îngroşase ca o crustă întunecată şi veşmintele, de
uscătura sângelui, deveniseră scorţoase. Se trase îndărăt
şi se întoarse, de parcă trăia un coşmar şi s-ar fi
adăpostit, cu faţa la perete. Numai că, dacă ar fi fost
vreun perete s-o adăpostească, nu acolo ar fi trebuit
căutat. Tânărul amintea de apostolii zugrăviţi pe pereţi,
părul şi barba erau de culoarea mătăsii de porumb, faţa
prelungă şi ochii îngropaţi în găvane. Chipul lui avea o
paloare de parcă zugrăveala nu mai adăugase nimic, iar
de sub pomeţii care începeau să se înverzească, sângele
părea că plecase de mult. Cursese gros din ţeasta crăpată,
părul se năclăise, contrastul dintre faţa curată şi palidă,
ca spălată cu năframa, şi sângele lipit ca nămolul pe
creştet şi coborând, pe după urechi, spre umeri, îi
dădeau aerul unui martir, căci părea întru totul
nepăsător cu sine.

Rada vedea diform şi auzea înfundat, de parcă ar fi
stat cu capul în apă. Ar fi vrut să strige după ajutor dar
simţea încă pieptul îndesat de lovituri, abdomenul îi
ardea de o altfel de moarte care i se lăţea acolo. Ajutorul
veni, nu însă în felul în care îl aşteptase. „Băgaţi-i în
Salvări câte doi, auzi un glas. Pe asta care a înviat o
duceţi la Secţie, s-o trezească de-a binelea. Şi ălălalt, nu
mai trebuie să vă spun eu cine e, îl duceţi la morgă. Să-i
facă formele imediat, să scrie ce-or şti.” Leşinase din nou,
probabil, căci se trezi abia în maşină. Ambulanţa se
hurducase peste nişte borduri şi atunci blondul aruncat
pe targă cu braţele aşezate în formă de cruce, gemu. Se
auzi o înjurătură şi Rada văzu un braţ cu bastonul
ridicat, gata să lovească. Atunci se priviră, omul în

uniformă, surprins, ea, nedumerită, cu ochii mari, cu
strigătul înţepenit în gât.  Nu a reuşit niciodată să
înţeleagă ce putere a putut avea dintr-o dată privirea ei,
dar mâna ridicată deasupra tărgii a coborât moale şi
poliţistul a strigat, prin ferestruică, spre cabină:
„Întoarce, nu mai mergem la morgă! Ia-o spre Urgenţă,
că ne-a înviat mortu’. Şi după aia la Secţie, pe Ana
Ipătescu, pentru nebuna asta.” Când îi dădură drumul
de tot, peste câteva zile, după ce îi lăsară unul cîte unul,
de la cazarma din Măgurele, presăraţi pe stradă ca să nu
se grupeze, Rada se privi în vitrină, căutând să
regăsească privirea aceea intensă. Chipul pe care-l privea
era tulbure şi străin. Avea douăzeci şi trei de ani. dar
îmbătrânise.

- Nu avem aceleaşi amintiri, repetă Rada, făcând
giratoriul şi intrând pe Bulevardul Carol.

Bărbatul privea pe fereastră, recunoştea locurile şi ar
fi vrut să semnaleze acest lucru, dar îşi dădu seama de
greşeală şi se abţinu. Dădea din cap, de parcă el întreba
şi tot el răspundea, într-un fel mulţumitor.

- Eu, dacă mă întrebaţi – şi probabil că astea erau
întrebările imaginare la care răspundea –într-un fel mi-
aduceam aminte atuncea şi altfel după ce v-am văzut la
televizor. Înainte, oricare din noi povestea, era acelaşi
lucru, totul era la grămadă, nu ştiam pe cine am bătut,
parcă nu bătusem pe nimeni, puteai să dai vina pe altul
sau pe niciunul. Da’ de când v-am văzut şi ştiu cum vă
cheamă... Parcă vorbiţi cu mine şi nu pot să mă feresc...Şi
de-aia am venit să vă spun aşa, nu pe ocolite.

- Acuma ştiu şi eu cum te cheamă, spuse Rada,
întorcând capul după marginile locului de parcare. Pavel
Avădanei, sau, cum se zice la Poliţie, Avădanei Pavel. Nu
e un nume de prin părţile alea, nu?

- La noi, în Moldova, pe mulţi îi cheamă aşa, după
numele mamei, că bărbaţii tot plecau. Aelenei, Adomniţei,
Afierăriţei, Astanei, Avădanei. Când ne striga la şcoală,
jumate erau la litera a. Tata a plecat după lucru, în Vale, şi
cum am terminat clasa a patra, am venit cu mama după
el. La mineri aşa e obiceiul, dacă unul moare în mină,
băiatul cel mare îi ia locul. Pe tata nu l-au mai găsit după
ce-a explodat gazul din mină, l-au înmormântat cu sicriul
gol, i-a pus numai nişte lucruri şi o icoană, să aibă la el.

Rada îl aşteptă să termine de tuşit, apoi o luă înainte,
urcă cele câteva scări şi descuie uşa apartamentului de la
parter.

- Mai repede, îl îndemnă, să nu ne vadă madam
Gavrilescu, să nu sune iar la Poliţie..

- S-a speriat..., zâmbi, pentru prima dată, Pavel
Avădanei, rămas pe hol.

- Păi dacă te-a văzut că nu te mişti toată noaptea de
pe bancă şi cu ochii lipiţi pe ferestre...

- Ce era să fac? Ştiam că dacă plec, n-o să mă mai
întorc niciodată... Da ce frumoasă casă aveţi...

- Intră, nu sta în uşă...
- Să mă descalţ...
- Nu te mai descălţa, şterge-te bine şi gata...
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Rada intră în sufragerie, îşi lăsă haina şi geanta pe
scaun şi dădu perdelele la o parte. Lumina învioră
mobilierul frumos încrustat şi arcuit, catifelele moi de pe
scaunele cu speteze primitoare. Aruncă, din obişnuinţă,
o privire în oglindă, dar nu-şi netezi părul care cădea în
neorânduială. Se privise în vitrină şi nu-i venea să
creadă: buza de jos era spartă, ochiul stâng pe jumătate
închis şi obrajii descărnaţi de atâta nesomn. Işi pipăise
faţa, încă nu era convinsă că reintrase în realitate, carnea
era amorţită şi senzaţiile ei nu corespundeau cu ceea ce
vedea în luciul vitrinei. Abia apoi, după ce merse la
spital, înţelese că înlăuntrul ei lucrurile erau mult mai
grave. Îi trebuiră câteva săptămâni pentru ca, atingându-
şi umerii şi obrazul, să reintre în trupul ei. Şi cu mult mai
mult timp ca să se reîntâlnească cu imaginea ei din
oglindă.

- Ce faci? pufni, amuzată.
Bărbatul se ştergea întruna pe covoraşul din vestibul,

privindu-şi, din când în când, tălpile găurite şi
continuând apăsat.

- Ai să stai toată ziua acolo?
- Nu vreau să fac deranj..., spuse el, în timp ce se

lăsa purtat către uşa de la bucătărie.
- O să stăm aici, hotărî ea. În felul ăsta o să putem

vorbi cât timp pregătesc masa. Tu aşază-te acolo, în
capul mesei, iar eu aici, mai aproape de aragaz şi de
chiuvetă. Ce vrei să bei?

- Am adus eu, spuse Pavel Avădanei, bucuros că şi-
a amintit. Îşi luă sacoşa în poală şi scoase o sticlă de un
litru, îndesată la gură cu un cocean de porumb.

- E nişte ţuică de-a noastră..., explică şi, în faţa
gestului ei de a se împotrivi, adăugă repede: N-aveţi din
asta. E din pruni de la cimitir, cea mai bună din toate. Se
culeg mai târziu, nici nu trebuie udaţi la rădăcină, îşi trag
ei din pământ cât le trebuie. Chiar şi prunele care cad pe
jos se culeg, alea sunt cele mai bune...

Turnă în cele două păhărele şi adăugă, mândru:
- Uite câte mărgele face, ca la curcan...
Luat cu vorbele astea, ridică paharul, pentru a cinsti

bărbăteşte. Dar rămase descumpănit, cu mâna în aer,
când văzu că femeia îl priveşte neclintit, neluând paharul
ei de pe masă. Pentru morţi nu se ciocneşte, părea să
spună. Strînse din buze şi lăsă încet mâna jos. Apoi, cu o
mişcare bruscă duse paharul la gură şi îl bău dintr-o
suflare. Se înecă şi începu să tuşească violent,
încovoindu-se. Rada rămase nemişcată, în picioare, fără
să-i întindă un pahar cu apă ori să-l ajute în vreun fel. În
cele din urmă, bărbatul se linişti şi îşi şterse gura cu
mâneca. Întinse mâna după sticlă şi-şi mai puse un
pahar, pe care, însă, nu-l mai bău.

- Eu încă sunt bine, spuse, stingând, din gâtlej,
rămăşiţele tusei. La noi, când ajungi la şaizeci de ani e
mare lucru. Te omoară praful şi aerul care nu se mişcă
cum vrea el. De-aia ne însurăm devreme, să ne putem
vedea nepoţii. La patruzeci de ani eşti deja bătrân. Mare
lucru dacă nu te scoate şi la pensie.

Rada se aşeză în faţa lui, se hotărî să ia paharul şi-şi
muie buzele. Îi plăcu, mai înghiţi o dată.

- Ar trebui să-mi fie milă de tine? întrebă.
- N-are de ce să vă fie, zic eu. Noi ştiam asta când

ne-am angajat. Aşa a fost totdeauna. Acuma, de când au
început să se închidă minele, oamenii nu prea mai au de
lucru. Da’ când aveai unde lucra, era numai mina. Şi
sindicatul. Aşa era. Sindicatul te ţinea la şcoală,
sindicatul te angaja şi tot el te îngropa şi avea grijă de
orfani. Şi praf era peste tot, nu numai în mină. Când
ningea la noi, pe la Petrila, pe la Uricani, Vulcan ori
Aninoasa, trebuia să te uiţi, hăt!, în cer, după zăpadă,
până la pământ se înnegrea, ajungea ca un fel de
cenuşă...

- Şi tot sindicatul v-a adus încoace, asta vrei să
spui? întrebă Rada şi cum Pavel Avădanei se simţea
stânjenit de privirile ei, se ridică, începu să caute în
frigider şi, apoi, meşteri printre farfurii şi, cu cuţitul, pe
fundul de lemn.

- Pe noi ne-a luat direct din şut, spuse bărbatul, care
continua să îmbătânească, chiar dacă îndrăzni să mai bea
o înghiţitură.  Ne-au încolonat ca la armată şi ne-au dus
la gară. Era un tren numai cu noi şi cineva ne spunea
prin difuzoarele de la gară că la Bucureşti e lovitură de
stat şi noi trebuia să apărăm revoluţia. Dintre ortaci mai
fuseseră în ianuarie şi ne povesteau de armele găsite în
pereţi, la ţărănişti şi de drogurile şi de dolarii falşi de la
liberali... Şi că toţi erau legionari... Ne-au arătat şi nouă...

- Ăia nu erau dolari falşi, se întoarse Rada, lăsând
cuţitul jos, între două felii de pâine.  V-au păcălit. Erau
doar bani traşi la copiator.

- Dacă spuneţi dumneavoastră...
- Dacă spun eu?! Şi dacă nu ţi-aş spune, cum ar fi?

Banii ăia nu erau decât bucăţi de hârtie colorată, nu
făceau două parale. Nicăieri în Europa nu pueai
cumpăra cu ei nicio ceapă degerată.

- Da’ cine a fost în Europa?
Rada îi puse, oftând, farfuria în faţă. Pavel nu se

atinse de mâncare decât după ce fu îndemnat de două
ori. Femeia se aşeză şi îl privi cum îşi pune feliile una
peste alta, lângă farfurie, cum îşi aşează cu stânjeneală
salamul pe pâine şi apoi începe să molfăie cu gingiile
moi. Când termină, luă un miez de pâine şi şterse
farfuria, mestecând-o pe îndelete, ca şi cum ar fi vrut să
adune toate celelalte gusturi. Apoi făcu semnul crucii şi
rămase cu mâinile în poală, încercând să înţeleagă ce va
urma.

- Şi cu drogurile cum a fost? întrebă Rada,
redeschizând semnul crucii. Aţi găsit multe?

- Multe, încuviinţă Pavel Avădanei, fără să înţeleagă
sensul adevărat al întrebării. Am găsit în sticle peste tot,
şi la Universitate, şi acolo pe unde trece lumea pe
dedesubt, ascunse în nişte camere.

- Bine, măi omule, dar drogurile sunt prafuri, nu se
ţin în sticle. Aşa v-or fi zis oamenii ăia care vă asmuţeau,
dar alea nu erau droguri. Cine ştie ce-or fi fost...
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- Ba erau sticle, se oţărî bărbatul. Erau multe, cu
navetele...

Pavel Avădanei căuta cu mintea, poate că intrase din
nou într-un dialog interior. Rada socoti nimerit să-l lase
să-şi răspundă singur şi începu să adune farfuriile. Îi
turnă un pahar de apă pe care el îl bău pe nerăsuflate. Se
pare, însă, că nu reuşi să ajungă la vreun răspuns, căci
întrebă, către femeia care trebăluia în chiuvetă:

- Şi dacă nu erau droguri, atuncea ăia cu ce se
drogau?

- Care ăia? întrebă Rada, fără să se oprească din
zdrăngănitul farfuriilor sub firul de apă de la robinet.

- Ăia din Piaţa Universităţii...
Ea se întoarse, ştergându-şi mâinile de şorţ.  Îl privi

cu neînduplecare, el rămase atât de surprins de căutătura
ei încât uită să coboare ochii. Privirile lor îi făcură să
întinerească brusc, pentru o clipă. Pavel Avădanei avea o
furie care îi înăsprea obrajii. Ei nu erau încă atât de
brăzdaţi de cute, barba nerasă şi neagră le dădea o
semeţie sălbatică. Muşchii i se încolăciră pe oase. Sângele
clocoti prin vinele care se umflară pe dosul palmei şi pe
braţe, ca nişte şerpi încolăciţi. Pulberile i se scuturară de
pe creştet şi părul crescu, dintr-o dată, negru şi lucios,
coborând pe frunte în şuviţe amestecate cu sudoare
lipicioasă. Ochii îi erau roşii de nesomn, de băutură
înghiţită pe nemestecate, de iscodeli şi de sângele furios
pe care vinişoarele subţiri nu puteau să le încapă.
Pupilele negre erau apropiate de rădăcina nasului, într-
un fel neobişnuit, miop, concentrat să privească într-un
singur punct şi să năvălească într-acolo. Iar pieptul
tresălta, mai-mai să se spargă, pregătit ca un chivot să se
năpustească asupra lumii, dintr-o bărbăţie adunată fără
folos şi ruptă din hăţuri.

Tadeusz Kantor

Rada era zveltă, chiar şi aşa cu mijlocul puţin
îngroşat. Avea un aer adolescentin, cu şoldurile înguste,

cu sânii mici, cât să umple fiecare o cupă de şampanie,
cu tenul încă nedeschis şi bretonul prins, şcolăreşte, cu
bentiţă. Părul scăpa, neastâmpărat, şi zulufii cădeau
întorşi pe lângă ureche, scăpând de fiecare dată când
degetele căutau să-i cuminţească. Pomeţii săltau coada
ochilor, încât culoarea verde, sticloasă a privirilor,
laolaltă cu umbrele genelor întoarse şi cu nasul cârn îi
dădeau aerul unei feline mici şi iscoditoare. Buzele se
strângeau fin conturate, încât, dacă s-ar fi ţuguiat, ar fi
încăput într-un inel. Îmbrăcată astfel, cu un tricou larg pe
umeri şi cu blugi, semnele feminităţii păreau
nedezmeticite, ar fi trebuit s-o faci să plângă, pentru ca
femeia să iasă la iveală.

Apoi, încetul cu încetul, apele oglinzii se tulburară,
umerii lui căzură şi carnea obosi pe oasele uscate, iar
părul se cerni, nemaiîntorcând lumina. Iar pe chipul ei
liniile nu-şi mai ridicau marginile în sus, mica felină se
trăsese, alene, într-un ungher şi colţurile buzelor se
strângeau. Dar pentru clipa în care se recunoscuseră,
Rada îl privi neînduplecată, fără îngăduinţă:

- Cine ţi-a băgat în cap aiureala asta cu drogaţii?
- Şi dacă nu erau drogaţi, răspunse el, cât părul nu-i

albi de tot şi venele din braţe nu se dezumflară, ce căutau
în Piaţa Universităţii? De ce n-au venit cu ceilalţi, care
ne-au primit cu flori şi ne-au adus de mâncare?

- Armata eliberatoare, pufni Rada, în timp ce apele
oglinzii nu se mai limpeziră, doar mijlocul ei rămase la
fel, dar, de data asta, îngroşarea era, dimpotrivă, lipsa
oricări rodnicii. Nu toţi oamenii sunt la fel, adăugă. Cât
despre drogaţi, nu cred că ai înţeles bine.. Hai să-ţi arăt
ceva...

Ieşi câteva clipe, se auzi zgomotul unui sertar, apoi
Rada se întoarse cu o cutie dintr-acelea încrustate, în care
se ţin de obicei fotografiile de familie. O deschise şi fără
să scoată nimic, spuse:

- Oamenii nu păstrează astfel de lucruri, preferă să
le arunce. Ei cred că asta o să-i ajute să uite mai uşor. Dar
dacă încerci să uiţi şi nu să înţelegi, e degeaba, spaimele
apar din nou. Numai că eu şi spaimele mele trăiam în
două lumi care nu erau niciodată simultane, dar aveau
legătură una cu alta. Cum ar fi jumătăţile unei clepsidre,
dacă ştii cum e...

Pavel Avădanei privi nedumerit cum dovada acestei
explicaţii pe care, de altfel, o înţelegea la fel de puţin, era
o piatră pe care Rada o aşeză pe mijlocul mesei.

O scotea uneori şi o privea, stând ghemuită,
rezemată de perete sau culcată pe-o parte, cu genunchii
îndoiţi. Avea senzaţia că dacă se ghemuieşte, fie şezând,
fie într-o rână, îşi va apăra pântecul mai bine. Poziţiile
acestea în care stătuse până la amorţire, în hangarul de la
Măgurele, aveau rostul lor, ele făceau ca lumea ei să fie
cât mai apărată şi corpul să se poată îngădui cât mai
mult pe sine. La început Berti nu dădu atenţie acestui
ritual al pietrei, dar văzând că se repetă şi se prelungeşte
ore în şir, spre crăpatul zorilor, hotărî că trebuie să
vorbească despre asta. Puse piatra într-o parte şi se aşeză
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pe locul ei, pregătit să-i anticipeze reacţiile. Cum, însă,
Rada rămase nemişcată, continuând să privească spre el,
fără nici o expresie, ca înspre piatra care fusese pe locul
acela, Berti se nelinişti de-a binelea. Poate că boala aceea
avea vreun nume, poate că se mai îmbolnăviseră şi alţii,
în istoria descoperirilor medicale doctorii rămân în
enciclopedii, nu bolnavii. Cu toate astea, Berti înţelese că
nu e vorba de o boală obişnuită. Era nevoie de un altfel
de medic, căruia să-i povesteşti şi, care, mai ales, să ştie
să asculte. Şi ale cărui leacuri nu se găsesc în cărţile de
medicină.

Rada acceptă, indiferentă, această întâlnire de la care
nu aştepta nimic altceva decât evitarea, pe viitor, a
stăruinţelor lui Berti. Merseră la marginea oraşului, în
pădurea Băneasa, într-o dimineaţă înnegurată. Omul
aştepta acolo, şezând rezemat de trunchiul unui copac. O
surprinse felul în care el sări în picioare, fără nici cel mai
mic sprijin din partea braţelor, de parcă l-ar fi împins un
resort ascuns printre frunzişuri. Era înalt şi agil, îşi mişca
mâinile şi picioarele lent, cu alonjă şi le încovoia, precum
un păianjen. Privind în ochii lui negri şi mistuitori, îi
vedeai în spate o aură argintie de forma unei plase
întreţesute din borangic, încât aveai impresia, fascinat, că
chiar asta este. „Ai iubit vreodată un copac?” a întrebat-
o. Ea s-a întors după Berti, pentru a-i cere lămuriri în
legătură cu acest debut neobişnuit de consultaţie, dar el
se depărtase, aşteptând la şosea, lângă maşină.  „Alege-ţi
un copac, îi spuse el, ia-l în braţe, închide ochii, ascultă-i
sevele cum curg şi inima cum bate. După ce ai să simţi
sufletul lui, spune-i că-l iubeşti.” „Cum să-i spun?” „N-
are importanţă; în gând sau vorbind, el o să înţeleagă.”
După ce ea a rămas multă vreme astfel, cu urechea lipită
de scoarţa catifelată, murmurând, a poftit-o să se aşeze. „
Iubirea dintre om şi copac este o iubire necondiţionată.
Iubirea care nu cere nimic în schimb, iubirea lecuită de
cruzime. Acum, spune-mi...”

- Şi aşa, întrebă Rada, zici că oameni cumsecade v-
au aşteptat la gară?

- La gară, da, spuse repede Petru Avădanei. Şi pe
drum, pe trotuare, şi la pavilion, la expoziţie, acolo unde
ne-am dus prima oară, peste tot. Ne-au aşteptat cu flori,
eu nu mai primisem niciodată, nici n-am ştiut ce să fac cu
ele, ne-au dat şi mâncare, pâine şi mezel.

- Vezi, aşadar..., spuse Rada. V-au dat flori. Nouă,
celorlalţi, oamenii aceia cumsecade ne-au dat asta.

Împinse piatra de mărimea unui pumn spre mijlocul
mesei. Era rotunjită, se vede că fusese aleasă cu grijă.
Mare parte din suprafaţa ei era acoperită cu o hârtie
împăturită, legată cu sfoară.

- Asta a fost în noaptea alegerilor, pe douăzeci spre
douăşunu mai, spuse Rada Pe atunci mergeam seară de
seară în Piaţa Universităţii. Credeam că suntem mulţi.
Dar nu ne dădeam seama că eram aceiaşi, cât de puţini
eram, de fapt. România era în altă parte, împreună cu
oamenii cumsecade care te-au primit cu flori. Ei ştiau

asta mai bine decât noi, ştiau că suntem puţini şi
neputincioşi, dar chiar şi aşa nu ne îngăduiau.

- Am adus şi eu o piatră, spuse minerul. Nu ştiam
cum să zic de ea, dar acuma pot să zic. Căută din nou
prin sacoşa vărgată şi scoase un cristal cam de aceeaşi
mărime. Îi zice piatra lunii. E un cristal alb de stîncă, dar
dacă te uiţi în lumina lunii, se face roşie, are aşa nişte
firişoare că zici că sângerează pe dinăuntru.

N-o puse jos, o întinse şi Rada o primi în palma
întinsă. O ridică la fereastră şi privi, căutând un unghi
cât mai potrivit.

- Nu se vede aşa, spuse bărbatul. Nu ştiu de ce, dar
piatra simte care e soarele şi care e luna. Şi nu sângerează
decât la lună. Noaptea o doare mai tare.

„Noaptea,  mai ales către ziuă, mărturisi, mai
departe, Rada, fără să-şi poată lua privirea de la ochii
mistuitori ai vreaciului. Atunci când nu mai ştiu dacă
dorm sau sunt trează. Mă simt împresurată, dar nu pot
să mă apăr. Cei care mă atacă îmi amintesc de oamenii
aceia, sunt siluete care seamănă între ele, cu feţele
întunecate. Aud şi zgomotele de atunci, strigătele care nu
mai ştiu dacă sunt ale victimelor sau ale celor care se
năpustesc. Cred că aşa trebuie să se audă strigătele în
timpul unui naufragiu, câtă vreme scufundarea unei
corăbii îi transformă pe toţi în naufragiaţi. Eu aşa simt, că
aolo eram cu toţii pe puntea unei corăbii care se
scufundă, numai că doar unii îşi dădeau, pe atunci,
seama de asta.

Nu mă pot apăra, braţele nu-mi folosesc la nimic,
loviturile le simt înăuntru, în abdomen, în coşul
pieptului şi în moalele capului. Iar cei care mă lovesc,
deşi în amintirile mele erau oameni, acum sunt entităţi,
nu sunt purtători de trupuri, ci purtători de spaime. Nu
pot închide uşile şi ferestrele ca să mă apăr, ori să aprind
lumina, să vorbesc cu voce tare, e o frică parcă din mine,
ca o glandă. Corpul meu nu mai poate trăi fără se secrete
frică. Asta a devenit o condiţie umană. Nu e nimic în
afara mea care să-mi provoace teamă. Răul a rămas înfipt
în mine, ca un cârlig pe care îl înghite peştele.”

- Ai dreptate, spuse Rada. Sângele nu se vede.
În zilele Revoluţiei, stătuseră cu draperiile trase şi nu

deschideau decât lumina veiozei, de frica blindatelor
Securităţii despre care se zvonea că vin de la Ploieşti
asupra Capitalei. Şi nu beau decât apă fiartă, lumea
vorbea că teroriştii au otrăvit apa şi că, mai ales noaptea,
trag la întâmplare prin ferestre cu puşca cu lunetă. Berti
râsese de grija ei de a acoperi draperiile împotriva
oricărei raze de lumină care ar putea intra sau ieşi din
cameră. De data aceasta, însă, acceptă că îndemânarea ei
de a trage draperiile, îndelung exersată, are rostul ei. „A
intrat cineva în casă!” şoptise, când săriră amândoi în
capul oaselor, buimăciţi de zgomotul de geamuri sparte.
Le trebui ceva timp să înţeleagă ce se întâmplase, după
ce găsiră piatra. Rada desfăcu sfoara şi netezi hârtia pe
masă.
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- Ăsta e un altfel de sânge, îi spuse lui Petru
Avădanei, care nu înţelegea rostul hârtiei despăturite.
Uite-te!

El citi cu oarecare greutate, silabisind. Literele erau
destul de mari, de tipar, dintr-acelea menite să ascundă
scrisul autorului: BĂ LEGIONARI! CĂRAŢIVĂ UNDE
VEDE-ŢI CU OCHI!

- Uite, spuse Rada, lovind cu arătătorul peste
petecul de hârtie, ce făceau oamenii cumsecade, atunci
când nu vă primeau cu flori. Aruncau în noi cu pietre.

- Erau oameni cumsecade, încercă bărbatul.
- Doamna Gavrilescu, spuse Rada. Şi cu bărbatu-su.

I-a văzut un băiat de vizavi, care stătea noaptea treaz şi
învăţa pentru examene. Bărbatu-su a aruncat piatra, îţi
imaginezi, dar pariez că scrisul e al dumneaei. Veniseră
die undeva, din Moldova, lucrau la Uzina de ţevi de la
Colentina. Nici lor nu le plăceau bucureştenii, mai ales
cei din Piaţa Universităţii. Nu mai aveau de gând să se
întoarcă acasă şi nu mai aveau loc de noi.

Ridică piatra.
- Vezi, prin asta nu se vede nimic, adăugă. E cu totul

opacă.
- Şi eu sunt din Moldova, spuse el.
- Ştiu.
- De unde ştiţi?
- Păi mi-ai mai spus...
- Poate că da..., clătină el din cap. Când au început

să se închidă minele, m-am gândit să mă întorc acasă. Nu
mai ţineam minte bine unde era  casa, undeva, lângă un
canton, la doi paşi de barieră. Numai că gara nu mai era
şi nici bariera. Până şi şinele le furaseră, să le dea la fier
vechi.  Casa era prăpădită şi într-o rână, pământul şi l-au
împărţit alţii. M-am întors degeaba în satul meu.  N-
aveam la ce să mă mai întorc. N-aveam unde sta, nu era
de lucru, nu era nimica. Au mai fost şi alţii ca mine. Nu
ştiu ce are Valea Jiului asta că atunci când vii şi stai o
vreme, nu mai poţi să pleci. Are ceva care te ţine legat. Şi
timpul parcă trece altfel. E ca în povestea aia, nu ştiu
cum îi zice, când voinicul a ajuns în vale şi şi-a adus
aminte de lume, dar degeaba, că lumea se schimbase
atâta că n-a mai cunoscut-o. Da mie îmi place în Vale, şi
munţii din jur. Îmi plac şi pietrele. Pământul e ca o
mamă şi astea sunt oasele pământului. Noi aşa zicem, că
trăim pe faţa pământului, da nu-i adevărat.

Începu să tuşească mărunt şi rar. Căuta ceva în
adâncul pieptului şi nu găsea.

- Pământul e bun, adăugă, până la urmă pe toate le
acoperă.

„De fapt, spuse vraciul, spaimele tale vin de la
Mama Pământ, din neaşezarea şi din neorânduiala
lucrurilor.” „Pe cine trebuie să mai aştept?” întrebase
Rada. „Pe toţi ne bântuie, răspunse el. Dar, cum se vede,
n-ai să te poţi mântui decât de una singură. Trebuie să
ieşi din cerc. Neamul ăsta poartă de multă vreme un
blestem, ştie să uite, dar nu ştie să ierte.  Ca să ierţi,
trebuie să înţelegi, să-ţi asumi. Uitarea vine din

indiferenţă, din lipsă de asumare. Când ierţi, eşti
puternic, ai centrul de greutate în tine. Când doar uiţi,
eşti scobit, depinzi de lumea din jur şi de toate lucrurile
care pot să-ţi aducă aminte. Şi atunci o iei de la început.
Ca să ierţi, nu trebuie să fii bun, ci neîndurător. Iertarea
nu e oricum, se face în aşa fel încât ceea ce ierţi să nu se
mai poată întâmpla. Când uiţi, se întâmplă iarăşi. De
aceea tu trebuie să mergi înapoi către Mama Pământ.”

Franciszek Streitt

Rada puse alături cele două pietre, cea opacă şi cea
translucidă. Apoi împături hârtia la loc şi o legă iarăşi.
Puse alături, acum, nu păreau a veni din acelaşi loc.
Rada o puse in cutie, vru să o pună şi pe cealaltă, dar se
răzgândi şi închise capacul. Cristalul părea, într-adevăr,
viu, se hrănea, ca plantele.

- Cum e acolo? întrebă. În mină?
- Ar trebui să veniţi odată, să vedeţi... Vă duc eu,

cunosc toate drumurile...
- Nu-mi plac spaţiile închise. Când eram mică,

bunica mă încuia în dulapul cu haine vechi. Mi-era o
frică de moarte. Multă vreme m-am gândit la asta, că or
să creadă c-am murit şi or să mă îngroape de vie. Cineva
ne-a povestit despre o rudă pe care, când au dezgropat-
o, după şapte ani, au găsit-o cu faţa în jos. Ziceau că de-
asta, că, de fapt, nu murise, doar o crezuseră moartă şi se
trezise în coşciug. Le-am zis, dacă mor, să fie siguri că
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am murit de-a binelea. Pe de altă parte, Pavel Avădanei,
nu ziceai că noi doi n-o să ne mai vedem niciodată?

Pentru prima oară, el păru să zâmbească. Nu auzise
ultimele ei cuvinte, privea piatra lunii de pe mijlocul
mesei.

- Aşa se zice, da’ nu seamănă cu un mormânt. Sunt
galerii aşa de mari că parcă vezi stele, ca pe cer. Atâta că
trebuie să ştii să te porţi cu pământul, să nu iei decât ce
vrea el să-ţi dea. Că dacă iei mai mult decât îţi dă el voie,
se dărâmă peste tine.  Oricând se poate supăra şi nu mai
ai scăpare.

- De asta vă place să beţi?
- Noi nu bem de frică, bem de praf. Când ieşim din

şut, limba e aşa de îngroşată de praf, că abia poţi să
vorbeşti. Da’ bei mai departe şi după ce limba se moaie,
te gândeşti că poate se spală şi plămânii. Numai că asta
nu merge şi plămâni se tot usucă. De-aia, când m-am
întors din Moldova nici nu m-au mai primit înapoi. M-au
pensionat de boală. Mai fac grădinărit la o curte pe care o
avem mai la margine, că servici n-am mai găsit. Nu mai
găseşti loc de muncă, te şi miri din ce mai trăiesc oamenii
din Vale. Eu am mai vândut din ţuica de la cimitir... Da
acuma se termină şi asta, au început să taie prunii că nu
mai e loc, ăştia ca mine, ne-a venit rândul, e cam
înghesuială. Ştii ce mă gândeam eu?

- Să-ţi fac o cafea? întrebă Rada în faţa acestei bruşte
familiarităţi.

- Eu nu prea beau cafea, da’ nu zic nu dacă o fi un
ceai. De care aveţi...

Apoi se întoarse la sine, de parcă făcuse o
descoperire pe care nu voia s-o uite. Rada privea
tulburată dansul acela al vraciului, care stătea în
picioare, la câţiva paşi, cu spatele la ea şi lovea cu palma
îm pielea întinsă a tobei. Era făcută din piele de cerb, iar
cerbul trebuia să aibă neapărat doi ani, ca toba să sune
cum trebuie. Tot aşa cum lemnul de la toacă trebuie tăiat
doar de la anumiţi copaci, fără noduri, şi neapărat în
nopţile cu lună plină. „Niciodată două lucruri care par la
fel nu sună la fel, adăugase el, mai e încă ceva ce trebuie
să ştii.” „Eu ştiu să deosebesc plânsul”, spusese Rada,
privind întinderile de zăpadă întinse peste frunzişul
muced şi îngheţate pe crengile încremenite ale brazilor.
În zilele alea când n-am putut să fac nimic altceva decât
să-i privesc pe ceilalţi, am ascultat plânsul lor. Acum,
dacă aud pe cineva plângând, pot să spun, fără să-l
privesc, dacă e bărbat sau femeie, dacă e tânăr sau
bătrân, dacă plânge după ceva ce a pierdut sau după
ceva ce n-o să aibă niciodată Doi oameni nu plâng la fel.
Cred că şi în fiecare limbă se plânge altfel.” „ Poate să fie
aşa şi cu râsul”, spusese vraciul. „Se poate, dar eu n-am
văzut aşa de mulţi oameni la un loc răzând. Numai
plângând.” „Acum nu trebuie să te mai gândeşti la
ceilalţi, şoptise vraciul. Acum trebuie să cobori în tine,
treaptă cu treaptă.” Bătu în pielea întinsă a tobei, apoi,
dintr-o dată, începu să cânte. Era un sunet straniu, pe
mai multe voci. Rada privi în jur neliniştită, întrebându-

se cum e posibil ca cineva să cânte pe mai multe voci
deodată şi, dacă nu, unde sunt ceilalţi. Numai că vraciul
cânta singur, fiecare parte a pieptului său, de la abdomen
şi până la cerul gurii, adăuga câte ceva. Tăcu dintr-o
dată, veni şi se aşeză cu picioarele încrucişate. Puse un
mănunchi de ierburi uscate într-un căuş adâncit în
zăpadă şi aprinse un chibrit. Fumul urcă subţire şi
frumos mirositor. „Lumea, când e să se potrivească,
spuse el, lungind cuvintele, se aşază între pământ şi cer.
Pământul înseamnă naştere şi cerul înseamnă creştere.
Când lucrurile merg altfel de cum trebuie, pământul iese
din albia lui şi moartea o ia înaintea naşterii. Atunci
lumea trebuie să treacă prin ritualul renaşterii. Lumea
noastră nouă nu a început bine şi acela a fost semnul.
Pământul a venit către noi, în loc ca noi să ne aşezăm
deasupra lui, ca un culcuş. Pământul cu toate duhurile
lui. Lumea e răsturnată şi nu găseşte vindecarea. Fiecare
trebuie să-şi caute propria cale. Tu trebuie să te împaci
cu Mama Pământ. Astăzi vom face ritualul renaşterii
tale.”

Acoperise ierburile al căror fum se subţiase până la
vedenie. Apoi o îndemnă să-l urmeze. Coborâră în
peşteră. Deasupra intrării îi arătă formele săpate în piatră
ale celor doi şerpi, unul alb şi unul negru, care se
încolăceau. Înăuntru era atât de întuneric, încât nici nu
mai ştia unde se sfârşesc vârfurile degetelor şi de unde
începe întunericul. Primi, pe dibuite, câteva frunze
uscate în palmă. „Risipeşte-le, auzi. Trebuie să aduci
ofrandele tale Pământului.” Frunzele se mistuiră în
întuneric de parcă nici n-ar fi fost. „Aici suntem în
pântecul Mamei Pământ, auzi. Eşti nenăscută, cu toate
spaimele tale. Priveşte în sus şi doreşte-ţi să ieşi la
lumină. Să vedem dacă ţi-a venit vremea.” Rada căută cu
privirile, dar întunericul era atât de gros încât fiecare
gest ar fi trebuit să dea la o parte o perdea. După ceva
vreme începu să deosebească o dungă de lumină care
deveni tot mai precisă, ca un fulger prins în gheaţă. „
Acum ai să te rupi din pântecul matern şi ai să urci, auzi.
O să fie abia atât loc cât să te poţi strecura. Trebuie să te
caţeri, oricât ar fi de greu, pentru că nu te mai poţi
întoarce.” Se simţi ridicată de subţiori, căută cu degetele
până găsi două colţuri de stâncă de care să se agaţe. Iar
tălpile, căutând orbeşte, găsiră două scobituri, ca nişte
trepte, în care se înfipseră. Acest efort o osteni. Rămase
prinsă în cele patru colţuri, cu inima bătându-i cu putere.
Apoi dibui, marginile se iveau iar şi iar, Calvarul îşi
încrucişă braţele, precum crucea Sfântului Andrei, apoi
se subţie şi mai mult, până când se făcu subţire, ca o
funie pe care îşi încolăci mâinile şi picioarele. Dintr-o
dată pereţii nu mai erau străini, păreau că se moaie şi
încep să se lărgească deasupra. Urcă, tot mai aproape.
Fulgerul muie gheaţa, la suprafaţă se observa ca o copcă
luminoasă. Se prinse de marginile ei de piatră, dar gaura
era prea îngustă să se poată strecura. Îşi aminti, atunci,
de şerpii săpaţi la intrare. Întinse mâinile, umerii se
îngustară şi astfel reuşi să se strecoare şerpeşte.  Lumina
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era orbitoare, zăpada o multiplica la infinit, era atât de
fericită cum nu mai fusese. Era prea obosită să râdă sau
să plângă, deşi ar fi vrut să facă şi una, şi alta. Căzu în
genunchi, acoperită de lumină ca de un clopot,
lăcrimând şi zâmbind. „Acum eşti pregătită, spuse omul,
care o aştepta acolo, în picioare, şi care nu făcea niciun
gest să o ajute când o văzu că se opinteşte să iasă.
Pământul nu va mai veni cu entităţile lui peste tine.” „E
aşa de simplu?” întrebase Rada, fără să-şi recapete încă
suflul. „N-a fost simplu”, spuse vraciul, cu voce moale.

- Mă gândeam, reluă Pavel Avădanei, la ortacii mei.
- Şi eu m-am gândit, spuse Rada. Dar nu la unul

anume, n-am reţinut figura niciunuia dintre voi, numai
gesturi şi voci. De-asta nu te-aş fi cunoscut, aşa cum n-aş
fi recunoscut pe niciunul. Cât despre nume, cu atât mai
puţin.

- Eu îi cunoşteam după nume pe foarte mulţi, le
ştiam şi familiile, la ce mină lucra fiecare. Erau şi unii pe
care nu-i cunoşteam, dar se vede că ăia nu erau de-ai
noştri, nu erau îmbrăcaţi ca noi şi nici nu se purtau ca
noi. Ai noştri erau întărâtaţi, dar ei nu. Mă gândeam că
din ăia cu care am plecat cu trenul la Bucureşti, de la
Petrila, chiar de la gura minei, acum mai mult de jumate
sunt morţi. Poate că de-asta erau aşa cum nimeni nu
putea să înţeleagă. Ei ştiau   c-or să moară mai repede
decât ceilalţi oameni.

- Nu s-a întâmplat cu toţi de acolo la fel..., spuse
Rada. Nu aveaţi dreptul ăsta. Nimeni nu v-a dat dreptul
ăsta...

Pavel Avădanei începu din nou să tuşească. Se uită
din priviri după un pahar cu apă, dar Rada nu se clinti.

- Nu încerca să mă păcăleşti, repetă ea. Nu mi-e milă
de tine.

Continuă, privindu-l:
- Alexandru n-a mai venit după aceea. N-am mai

ştiut nimic de el şi nici n-am avut pe cine să întreb.
Probabil că bărbatul, tuşind, nu auzise cuvintele ei,

căci n-o întrebă nimic. Mai primi o cană de ceai şi bău
mai multe înghiţituri.

- N-aveţi poze..., spuse, în cele din urmă. Noi avem
un chenar întreg,   le-am adunat pe toate, tot ce-am adus
cu noi şi-am mai făcut în Vale. Cu bunelu, în Moldova,
militar şi la nuntă, cu tata şi primii lui ortaci, şi eu cu
nevastă-mea şi cu fiică-mea, de când era mică. Le-am
făcut mai ales pentru ea, că nu i-a apucat. Eu am scris la
fiecare, pe spate, când s-a născut şi când   s-a dus.

- Şi dacă data morţii ar fi fost înainte de data
naşterii cum ai fi făcut? Ce fel de fotografii ai fi pus?

- Asta nu se poate. Cum să mori mai înainte decât
să te naşti?

Berti sootise cel dintâi, el care, în rest, nu prea se
încurca în socoteli. O să se nască în noiembrie, socotise.
Apoi râsese şi scrisese pe o bucată de hârtie: 11.11. 2011,
orele 11. O să-l trimitem în America şi în ziua şi la ora aia
o să devină major, după legea americană. La douăşunu
de ani o să poate merge la un bar şi să ceară singur de

băut! Când o găsi, în sfârşit, la spital, unde abia reuşise
să ajungă pe picioarele ei, împleticindu-se pe scări, cu
sângele năclăit pe şuviţele de păr, Berti n-o mai întrebă
nimic. Înţelese, văzând-o ghemuită, cu mâinile în jurul
pântecului şi cu faţa la perete, că tot ce închipuiseră nu
mai avea sens.

- Câţi ani are fiică-ta? întrebă Rada.
- Păi, câţi să aibă, douăzeci. S-a născut chiar în anul

ăla. Nevastă-mea a născut greu, da’ fata a fost sănătoasă.
M-a ajutat Dumnezeu.

- Dumnezeu, zici? Crezi în el...
- Altfel cum să cobori în fiecare zi în mină, fără să

ştii dacă mai ieşi? Tu singur nu poţi să faci nimic, n-ai pe
unde fugi. Odată începe o uruială, cum e când tragi după
tine un căruţ de butelii cu rulmenţi în loc de roţi. Asta
înseamnă, adică uruiala, că peretele începe să se lase şi
bucăţile mai mici curg prin ochiurile plasei. Nu ştii din
ce parte vine ca să ştii unde, în partea cealaltă, să fugi. Şi
dacă fugi, e degeaba, prăvălitura te prinde din urmă.
Măcar să te strângă de-a binelea, că poţi să rămâi într-o
crăpătură şi mori încet, fără aer şi nici apă. Aşa că nu te
apără decât Dumnezeu, ca să ieşi viu. Şi Sfânta Varvara,
care e pentru noi un fel de Maica Domnului.

- Mergi şi la biserică? Te închini, te rogi la Dumnezeu
să te ierte de păcate?

Pavel Avădanei ridică din umeri, răspunsurile i se
părură cât se poate de fireşti încât nu înţelegea ce rost
mai aveau întrebările acelea.

- Merg, spuse, merg. Şi spunem şi Tatăl nostru şi
Crezul. Mai săpăm şi în galerii câte un altar, coboară
popa şi îl sfinţeşte.

- Ştii ce, Pavel Avădanei, spuse Rada, strângându-şi
braţele la piept. Eu cred că tu ai venit să-mi spui
adevărul. Chiar eşti convins de toate lucrurile astea pe
care mi le spui. Altfel n-avea niciun rost să baţi atâta
drum până aici. Spui adevărul şi când te închini, când
spui Tatăl Nostru. Şi eu spun rugăciunile astea, şi Tatăl
nostru şi Crezul. Spunem aceleaşi rugăciuni, dar după
cum se vede, nu credem întotdeauna la fel.

„Tot asta mă întreb, spunea bunica ei, dacă pe
moşu-tu l-au îngropat cu popă. La câţi aveau ei acolo de
îngropat, la Stalingrad, nu ştiu dacă aveau vreme să ţină
câte o lumânare la fiecare.” „Aveau popă militar”, spuse
Rada, fără să înţeleagă prea bine spaima ei în faţa morţii
nepregătite, fără spovedanie şi fără lumânare. „Dacă n-o
fi murit şi ăla...”, spunea bătrâna, neîncrezătoare. Încât,
duminică de duminică, mergeau la biserică pentru a
aprinde sfeşnicul pentru morţii fără lumânare. Acesta fu
primul gând care îi trecu prin minte când se trezi
înconjurată de alte trupuri inerte, aruncată în fântâna din
Piaţa Universităţii, ca într-o groapă comună. Spaimele
cele noi se adăugau peste spaimele vechi. Probabil că
morţii, precum copacii, comunică prin rădăcinile lor.
Rada nu mai ştia care e trupul ei şi care sunt ale
celorlalţi, încât atunci când voi să iasă, nu putea găsi
marginile trupului ei, pentru a-l face să se mişte. Poate că
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abia vederea bărbatului aceluia blond şi slab, cu ţeasta
despicată şi sângele uscându-i-se ca o glugă peste urechi,
îi dădu prima stare de luciditate. „Eu nu pot fi el!” îi
trecu prin minte. Mai târziu află cine este, înţelese că şi el
reuşise să scape cu viaţă, nu putea explica ce forţă fusese
aceea care ţâşnise din paloarea obrajilor lui, poate că, în
ambulanţă, privirea ei îl salvase atunci când bastonul
poliţistului, stârnit de gemetele lui, voise să
desăvârşească ceea ce toporul nu despicase îndeajuns.
Oricum el n-avea să ştie niciodată, îl văzuse la televizor,
simţea faţă de el o familiaritate stranie, a celor care
împărtăşiseră aceeaşi groapă comună.

Teodor Visan

Rămăsese cu obsesia aceasta din copilărie. Se simţise
îngropată de vie şi ceva din ea nu fusese până la capăt
dezgropat. Şi moştenise, de asemenea, grija pentru
morţii fără lumânare. Căută o vreme morţii mineriadei.
Nu pe cei despre care se ştia. Ci pe morţii fără nume,
printre care, pentru câtva timp, se aflase şi ea. Berti nu ar
fi văzut cu ochi buni această strădanie, de aceea făcu
lucrurile acestea pe tăcute, întrebând din om în om,
căutând prin ziarele vechi şi citind mărturiile
supravieţuitorilor. Astfel ajunse, cu mănunchiul de
lumânări ale bunicii în mână, dedicat morţilor fără nume
şi gropilor comune de pretutindeni, în cimitirul de la
Străuleşti. Administratorul cimitirului o măsurase din
priviri cu neîncredere, îşi ascunsese cu iuţeală în
buzunar bancnota pe care o primise, dar nu voi s-o
însoţească. Îi arătă doar, către marginea cimitirului, acolo
unde erau îngropaţi săracii care se ascundeau, prin
tunelele metroului sau sub capetele podurilor, ca să
moară singuri. Crucile din lemn negeluit, încropite la
întâmplare, nu purtau niciun nume. Oricare dintre ele
putea fi mormântul lui Alexandru. Rada avu pentru
fiecare câte o lumânare şi-şi rosti rugăciunea.

Apoi spuse povestea vieţii ei: „Pe mine m-au iubit,
de când mă ştiu, doi bărbaţi. Eu am iubit doar pe unul
dintre ei. Pe celălalt îl chema Alexandru. Şi pentru că
merita mai mult de-atât, i-am promis că pe băiatul meu o
să-l cheme tot Alexandru. Până la urmă numele ăsta nu
l-a mai purtat niciunul dintre ei.”

- Pe urmă n-am mai putut avea copii, spuse Rada.
Pavel Avădanei nu înţelese prea bine sfârşitul

poveştii, el pricepu doar că e o poveste tristă şi clătină
din cap, căutând din priviri sticla de ţuică. Începuse să se
însereze. Rada dădu perdelele deoparte, fără să aprindă
lumina.. Îi întinse sticla de ţuică şi păhărelul. El bău pe
îndelete, având grijă să nu-şi provoace din nou tusea.
Clătina din când în când din cap, vorbind pentru sine.

- Eu, spuse, într-un sfârşit, cred că trebuie să plec.
Mai bine că n-aţi pus fotografii, poate că aveaţi vreuna
de când eraţi mică şi mai bine să n-o văd. Cum v-am zis,
am venit să vă aduc medalionul şi, acuma, că vi l-am dat,
plec să prind personalul de noapte. Nu-i problemă cu
biletele, nu prea merge nimeni cu trenul până acolo,
necum cu personalul...

- Nu de asta ai venit, nu-i aşa? îl întrebă, dintr-o
dată, Rada. N-ai venit să-mi aduci medalionul. Asta a
fost doar aşa, ca să deschizi vorba...

Pavel Avădanei n-o privea şi, poate că de aceea, nu
auzi cuvintele ei.

- Cel mai frumos era, la noi, în Moldova, spuse,
când se treiera grâul şi se făceau stivele de paie. Ne
aruncam în ele ca într-o covată cu apă. Nimic nu
seamănă cu mirosul de fân cosit, poate numai pâinea
proaspătă. Eu aşa mă gândesc, că atunci când mori te
întâlneşti cu ăia care nu mai sunt şi care te aşteaptă.
Când o să mor, o să mă întorc la Costeşti, în satul nostru
de la malul Prutului. N-am mai fost din nouăzeci şi
şapte, când nu mă cunoştea nimenea şi nu mă cunoşteau
nici câinii. De-adevăratelea, ca de armindeni, când pui
coşuri cu flori pe pietre, aşa o să fie când o să mor, cu
multă lumină.

Rada se apropie de el, ferindu-se din calea vraciului
care reîncepuse din nou să dănţuiască, bătând cu
degetele pe tobă, în ritmul pământului. Se aşeză în
dreptul lui Pavel Avădanei, pentru a fi sigură că o
priveşte şi că înţelege de pe buzele ei tot ce-i spune:

- De-asta ai venit, aşa-i? Ţi-e frică de moarte. Ti-e
frică să nu mori bolnav cu sufletul. Ţi-e ruşine de ei că or
să te întrebe şi n-o să ştii ce să le spui? Ai venit să te
vindec eu...

Când se convinse că el nu mai coboară privirile, îşi
apropie scaunul de el.

- Nu te-ai mirat că te-am chemat aici? De ce n-am
luat medalionul şi să te las să pleci unde vezi cu ochii?
Nu te-am chemat pentru tine, te-am chemat pentru mine.
Am vrut să ştiu dacă eu m-am vindecat. Şi eu am fost
bolnavă, să ştii... Pentru mine lucrurile alea nu s-au
întâmplat numai atunci, s-au întâmplat după aceea de
multe ori, când mă înconjurau tot felul de siluete, mă
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loveau şi mă aruncau printre alţii, la fel de stâlciţi în
bătaie ca şi mine. Am zis că dacă lupt mai departe, o să-
mi treacă. Am intrat în politică, am lipit afişe, am convins
lumea, am crezut că am învins. Peste câţiva ani, am
văzut, cu groază, că lumea aştepta salvarea chiar de la
cei împotriva cărora luptasem. Pe urmă, lucrurile s-au
amestecat, oamenii s-au învălmăşit încât nu mai ştiai de
care parte e binele şi care e răul împotriva căruia trebuie
să lupţi. Atunci mi-am căutat calea de una singură. Nu
cred că există ceva mai greu decât să-ţi provoci spaimele,
ca să te poţi vindeca de ele. E ca şi cum vrei să te sinucizi,
ştiind că te doare de moarte, dar că n-ai să mori.

Bărbatul rămăsese cu gura căscată. Îi era greu s-o
urmărească, dar nici nu cuteza să întrebe. Şi nici nu
îndrăznea să o întrerupă, pentru a o ruga să aprindă
lumina, ca să-i vadă buzele şi să poate citi de pe ele.
Încuviinţa, din când în când, înţelegând că, de fapt, nu
cu el vorbea.

- Aş fi putut spune că m-am vindecat, continuă
Rada. Nu mă mai prindea dimineaţa absentă, cu piatra în
mână şi cu ochii încremeniţi pe scrisul analfabet al
doamnei Gavrilescu. Dar Berti avea dreptate. Nu te poţi
lecui de ceva care nu are chip şi nume.  M-am împăcat cu
Mama Pământ, dar nu ştiam dacă m-am împăcat şi cu fiii
ei. De-asta te-am chemat, ca să mă conving că m-am
vindecat cu adevărat. Nici măcar nu ştiu, poate că mâine
dimineaţă sau într-o altă dimineaţă, când o să mă trezesc,
dacă o să mă pot răsuci ca să adorm la loc, o să ştiu că m-
am vindecat. Iar dacă nu, ce altceva pot să spun despre
numele tău?

Pavel Avădanei căută sticla şi-şi turnă încă un
păhărel, îşi simţea limba îngroşată de praf, parcă şi faţa i
se înnegrise de praful de cărbune.

- N-ai venit pentru mine, spuse Rada. Apoi se opri,
căută în sertar un boţ de lumânare pe care îl propti pe o
farfurioară şi îl aprinse între ei. Ai venit pentru tine, ai
venit ca eu să te iert. Numai că eu degeaba te iert, nici
măcar n-am dreptul ăsta. Cei care ar trebui să te ierte nu
sunt aici, nu sunt pe lumea asta şi eu n-am dreptul să te
iert în numele lor.

Asta Pavel Avădanei păru să înţeleagă. Bău restul de
ţuică, îşi înăbuşi o margine de tuse în gâtlej şi ridică
privirile:

- Eu am venit să vă spun cine sunt şi să vă aduc
lănţugul înapoi. Mie  mi-e destul şi atât.

Se opriră toţi trei. Vraciul se trase îndărăt şi se
amestecă printre umbrele adâncite în pereţi. Lumânarea
continua să ardă, răspândind lumină pentru toţi cei
cărora, de o parte şi de alta, le era dor de ea. Rada îşi
reveni, se ridică apropiindu-se de uşă.

- E bine că te-am cunoscut, spuse. Acum mergi
înapoi acasă.

Pavem Avădanei puse grijuliu dopul înapoi pe sticlă.
- Să ţineţi sticla închisă, spuse. Dacă nu puneţi

dopul, tăria poate să iasă şi ţuica se răsuflă. Păcat de ea,
să se moaie, că e din prunii de la cimitir...

Se ridică şi făcu câţiva paşi nesiguri.
- Ziceai că ai dat cincizeci de lei pe taxi, spuse Rada.

Uite, ia de aici o sută de lei, să ai şi să te întorci la gară.
- Păi când să vi-i mai dau înapoi...?
- Nu trebuie să-i mai dai înapoi. Să zicem că n-ai

venit doar pentru tine, ai venit pentru amândoi. Şi atunci
facem pe jumate, dumneata trenul, eu taxiul...

Cum bărbatul zăbovea, neştiind ce să spună, Rada
făcu bancnota sul şi i-o băgă în buzunarul de la piept.

- Nu vreau să vă rămân din nou dator.., spuse el,
ducând mâna, destul de neconvingător, la buzunarul de
la piept. V-am spus, n-aş fi venit, dar când am văzut cum
vă cheamă, parcă n-aveam linişte. Mă apăsa pe piept,
peste ce mă apăsa de mai înainte, cu uscăciunea asta din
plămâni. La radiografie au ieşit albi, dar nu era ca să te
bucuri, mi-a zis doctoru’ că cu cât sunt mai albi, cu atât,
pe-adevăratelea, sunt de negri şi de uscaţi. Nu mai e
mult şi-or să se fărâme, ca hârtia arsă. De-aia, când v-a
dat nume, am zis că să mai fie un lucru pe care să-l fac,
atâta cât mai pot.

- Asta e, spuse Rada, zâmbind cu tristeţe. Abia acum
ai spus adevărul. Voi nu ştiaţi cine suntem noi, aşa că n-
avea de cine să vă fie milă. Noi nu ştiam cum vă cheamă,
ca să ştim cui trebuie să cerem socoteală.  La urma urmei,
aşa era mai uşor să uiţi. Acum, noi doi, spre deosebire de
atâţia alţii, am căpătat nume. Când oamenii capătă
nume, lucrurile devin mai complicate. O să trebuiască să
ne învăţăm să trăim şi aşa.

- Poate o să vă văd din nou la televizor..., spuse
bătrânul.

- Cine ştie..., răspunse ea, cu ochii în gol.
Pavel Avădanei se opri în uşă.
- Să vă puneţi la loc medalionul... L-am reparat de

unde se rupsese.
Nu mai aşteptă cuvintele ei şi ieşi, coborând cele

câteva trepte de la intrare pe dibuite. Merse până la
bancheta de lemn ţinându-se de grilajul gardului de
sârmă împletită. Se opri, cu umerii căzuţi şi cu palma
apăsându-şi pieptul. Tuşi îndelung, lăsându-se să cadă
pe bancă. Rada îl privi prin fereastră, fără să se
clintească, cum rămâne încovrigat, săltând din când în
când umerii aduşi ca un greabăn. Apoi cum se ridică
greu, ţinându-se de speteaza băncii. În cele din urmă, îl
însoţi cu privirea până se pierdu în întuneric. Şi încă
puţin, până când lumina felinarului trase, după sine, şi
umbra. Îşi aminti, pentru o clipă, umbrele lungi ale
minerilor care apăruseră în prag, cu răsăritul în spate,
când porţile hangarului se deschiseră.  Îi privise, profilaţi
în lumina piezişă, şi apoi umbrele, curgând mai lungi
decât ale celorlalţi oameni.

Doar umbra rămăsese la fel. Rada o privi cum se
îndepărtează fără grabă, ameninţătoare şi lunecoasă,
putând lua orice formă îţi venea în minte.  Înţelese că
prin umbra aceea cele două lumi deveneau una şi că ele
continuau să-şi semene una alteia prin umbrele lor.
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Berti urma să vină la noapte. Oricum, n-ar fi putut
înţelege. Pentru el, compasiunea şi mila, uitarea şi
iertarea, erau acelaşi lucru. Într-adevăr, în vremurile
vechi, Berti ar fi putut fi un apostol. Acum era doar o
fiinţă rătăcitoare pe care destinul nu-l întâlnise de două
ori în acelaşi loc, ca să-l ţină minte şi să-l lovească.

Marcel Moise

Berti n-ar fi putut înţelege. Şi pentru a-l scuti de
explicaţii împovărătoare şi inutile, Rada şterse cu migală
masa, spălă vasele şi le aşeză înapoi în dulap. Luă sticla
de ţuică, o duse la gură şi luă o înghiţitură mică pe care o
plimbă prin toată gura. Era, într-adevăr, bună, avea un
gust straniu, al sâmburelui de prună amestecat cu cel al
morţii distilate. Apoi luă sticla subsuoară, îşi aminti, se
întoarse şi căută, pe masă, piatra lunii. Ieşi, ţinându-le pe
fiecare în câte o mână. Se întunecase de-a binelea, după
ploaia de la prânz cerul se curăţase şi sclipea. Era lună
plină, copacii din faţa blocului păreau mesteceni. Rada se
apropie de unul dintre ei, puse sticla jos, ca şi piatra. Luă
copacul în braţe şi îşi lipi urechea de trunchiul lui. Stătu
aşa până când auzi înăuntru sevele, ca un firicel de apă
curgând, amestecat cu firişoare de nisip. Copacul o
călăuzi, astfel, către tărâmurile freatice, legând-o de
celelalte rădăcini. Rada se desprinse cu regret, se aplecă
şi luă piatra, privind-o în bătaia lunii. La început
galbenă, translucidă, încetul cu încetul piatra se împânzi
de vinişoare roşii. Privi fascinată cum, după un timp
îndelungat, lumea se întreţesea cu sânge. Apoi puse
piatra jos, lângă trunchi. Vinişoarele de sânge dispărură,
razele lunii îşi recăpătară paloarea argintie, obişnuită, a
privirilor fugare.

Luă sticla, lichidul era întunecat, razele lunii nu
aveau destulă putere să treacă prin el şi ţuica nu se
brăzdă cu vinişoare de sânge, alcoolurile ei tari veneau
mai ales din oasele morţilor şi către ele trebuia să se
întoarcă. Copacii comunică între ei, rădăcinile se leagă de
alte rădăcini şi, astfel, fiecare îşi poate căuta morţii săi.
Rada aplecă sticla şi vărsă, încet, conţinutul. Închise
ochii, trăgând adânc, în piept, aerul nopţii prin care se
simţea vag, antiseptic, mirosul alcoolului. Rămase o

vreme în această îmbrăţişare, simţind cum cerul şi
pământul se întâlnesc prin trupul ei. De aceea nu auzi de
la început paşii care veneau pe alee, abia vocea o făcu să
tresară.

- Vai, ce m-am speriat! se auzi un glas de femeie.
Dumneata erai, duduie Rada?

Se întoarse, femeia o privea nedumerită. Era scundă
şi durdulie, rămăsese cu palma dusă la gât, într-un gest
de apărare pe care i-l provocase surpriza acelei siluete
lipite de trunchi.

- Bună seara, madam Gavrilescu, spuse Rada, fără
să iasă la lumină. Şi adăugă, pentru a ocoli o altă
întebare: Ce mai faceţi?

- Nici nu mai ştii, spuse madam Gavrilescu,
venindu-şi în fire, în ziua de azi... Sare pe tine ziua
namiaza mare, darmite noaptea. Ce să fac, uite, am fost
la nişte neamuri, la ţară. Mai vin ei, mai stau pe la tine
când au nevoie la doctor, mai mergi când ai nevoie de
gogonele şi de castraveţi pentru murături, ştii cum e, o
mână spală pe alta. A mai venit bagabontul ăla de azi
noapte?

- Nu l-am mai văzut, madam Gavrilescu.
- Bine că l-am dat pe mâna poliţiei! Şi cum arăta,

parcă era moroi, Doamne iartă-mă... Da’ ce-o fi vrut, ai
idee?

- Cine ştie, madam Gavrilescu? Cine stă să-ntrebe...
- Că nici nu mai ştii ce să-ntrebi.. Înainte era mai

bine, oamenii aveau mai multă frică...
Madam Gavrilescu mai clătină o dată din cap. Îşi

aşeză sacoşele pe trepte şi răscoli în geantă după cheie.
- Da’ ştii ce voiam să te rog? adăugă. Nu te-aş fi

deranjat, da dacă tot     ne-am întâlnit... N-ai cumva o
legătură de leuştean? Cumetrii ăştia ai mei         n-aveau
fir în toată curtea, dacă poţi să crezi una ca asta... Poate
să fie şi uscat, că pun la ciorbă...

- O să caut, cred că am o legătură...S-ar putea să se fi
uscat, cum zici, dacă îl pui în apă se împrospătează...

- Ca şi oamenii, râse madam Gavrilescu.
- Ca şi oamenii..., repetă Rada.
Îşi găsi, în sfârşit, cheile. Se opinti în sacoşă şi urcă

treptele de la intrare.
- Las uşa deschisă, mai strigă, în urmă, ca să nu mai

suni, să pierzi vremea. N-avem de ce să ne ferim, între
noi, oamenii cumsecade.

- Cum spuneţi, madam Gavrilescu..., şopti Rada,
pentru sine.

Luna urcase către vârful cerului. În jurul ei stelele se
făcuseră puzderie. Lumea se acoperise de o lumină nouă
care, însă, o lăsa tot nepregătită. Rada se aplecă şi atinse
cu palmele ţărâna din jurul trunchiului de mesteacăn.
Era uscată şi se sfărâma între degete. Stropii de pomenire
pământul îi sorbise, de parcă nici n-ar fi fost.

20 iunie – 19 iulie 2012
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Umberto SABA
pseudonimul lui Umberto Poli
(Trieste, 1883 – Gorizia, 1957)

Mama viitorului poet şi scriitor (Trieste 1883 –Gorizia 1957) era
evreică, iar tatăl, Edoardo,  venezian care s-a convertit la religia
ebraică cu prilejul căsătoriei din 1882; fiind însă cetăţean italian şi
iredentist, autorităţile habsburgice l-au silit să-şi părăsească oraşul şi
soţia însărcinată cu fiul lor, Umberto. Acesta a fost, la rândul său,
victima persecuţiei rasiale, drept care s-a refugiat la Paris, apoi la
Roma, având şansa să fie ocrotit de Ungaretti, şi apoi la Florenţa, unde
a fost ajutat să supravieţuiască de Montale şi Carlo Levi. Cărţile sale
de poezie vor fi încoronate cu Premiul Viareggio (1946),  iar în anii
cincizeci cu Premio dell’Accademia dei Lincei şi Premio Taormina.
Devenit de-acum celebru, cu câţiva ani înainte de moarte, Umberto
Saba s-a convertit la catolicism, primind botezul creştin. Postum, i se
decernează premiul Marzotto pentru poezie.

Povestea lui Umberto Saba este cea a unei vieţi iluminate în
ductilele forme ale poeziei ca deschidere eliberatoare a eului profund spre „celălalt”, spre cel „diferit” în natură şi societatea
umană: iată sensul „Canţonierului”  în jurul căruia pivoteză întreaga ope-ră a lui Umberto Saba, poet cordial şi rezervat, pe cât de
simplu, adesea, în gustul modulaţiei adecvate celei mai umile realităţi, pe-atât de complex şi neliniştitor în straturile germinale ale
inspiraţiei, în înseşi conexiuni-le  suferinţelor şi nesuferinţelor sale, ale contradicţiilor sufletului său mereu în alertă, dornic de
dialog, iubire,  prietenie. Relaţiile de convieţuire frăţească au fost o adevărată vocaţie a omului şi poetului Saba, mereu respins,
exilat, aproape mereu la limita nevrozei, a singurătăţii, prigonit de ura, violenţa „smintitei bestia-lităţi – matta bestialità” a
oamenilor.

Pentru cei ce ştiu să-l citească ca pe o „poezie neîntreruptă” a unei existenţe, pe firul unei duble şi biunivoce confruntări
psihologice şi stilistice, Canţonierul dă la iveală o logică a sa internă de evoluţie: de la Rime dell’adolescenza, în care deja se profilează
o poetică lirico-meditativă (în ciuda fervorii nestăvilite) la Versi militari unde se resimte mai acut exigenţa relalistă, de la Casa e
campagna, o experienţă memorabilă de transfer al unor sentimente profunde pe un melodic fundal al psihismului animalelor, la
Trieste e una donna, unde poezia rezultă dintr-un rafinat melanj de teme afective, moralităţi şi ambianţe, de la volumul La serena
disperazione în care vocaţia contemplaţiei  se reafirmă în poetica „ascultării, a încântării” şi Preludio e fughe, unde figuri şi personaje
transpun  în pure „voci” pretexte menite unui armonios contrapunct-confesiune-mărturie a sufletului, la Parole şi Ultime cose în

care arta prozodiei pare să prevaleze. Aşadar o îndelungă parabolă în care
„autobiografia poetică” tinde să se identifice cu un fel de roman psihologic: prin
spontană autogeneză, prin puterea unui instinct care devine har absoarbe şi
transfigurează motivele etosului.  Poezia lui Umberto Saba, extrem de puţin înrâurită
de totuşi semnificativele experienţe simboliste şi suprarealiste, a „sucit gâtul”
insidioaselor tentaţii ale abstractismului artificios, ale iluzoriului mit al al”purităţii”,
fără însă să trădeze nici canoanele artei şi nici adevărurile profunde ale sufletului
omenesc.

Prezentare si traducere de Geo VASILE

VOLUME REPREZENTATIVE:
La serena disperazione, Trieste 1920
L’amorosa spina, Trieste, 1921
Il Canzoniere (1900-1920), Trieste, 1921
Preludio e fughe, Firenze, 1928
Ultime cose, Lugano, 1944
Mediterranee, Milano, 1946
Il Canzoniere (1900 – 1954), Torno, 1957
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Trieste
Ho attraversata tutta la città
Poi ho salita un’erta,
Popolosa in principio, in là deserta,
Chiusa da un muricciolo:
Un cantuccio in cui solo
Siedo, mi pare che dove esso termina
Termini la città.

Trieste ha una scontrosa
Grazia. Se piace,
È come un ragazzaccio aspro e vorace,
Con gli occhi azzurri e mani troppo

grandi
Per regalare un fiore;
Come un amore
Con gelosia.
Da quest’erta ogni chiesa, ogni sua via
Scopro, se mena all’ingombrata spiaggia,
O alla collina cui, sulla sassosa
Cima, una cosa, l’ultima,s’aggrappa.
Intorno
Circola ad ogni cosa
Un’aria strana, un’aria tormentosa,
L’aria natia.

La mia città che in ogni parte è viva,
Ha il cantuccio a me fatto, alla mia vita
Pensosa e schiva.

Caffè
Tergeste

Caffè Tergeste, ai tuoi tavoli bianchi
Ripete l’ubbriaco il suo delirio;
ed io ci scrivo i miei più allegri canti.

Caffè di ladri, di baldracche covo,
Io soffersi ai tuoi tavoli il martirio,
Lo soffersi a formarmi un cuore nuovo.

Trieste
Am străbătut tot oraşul.
Apoi am urcat o pantă abruptă,
Aglomerată la-nceput, dar mai sus pustie,
Împrejmuită cu un parapet:
Un colţişor în care
Să fiu singur; şi mi se pare că acolo unde
Se termină el, sfârşeşte şi oraşul.

Trieste are o graţie
Ursuză. Dacă te cucereşte,
E ca un puştan obraznic şi lacom,
Cu ochi albaştri şi mâini prea lungi
Ca să dăruiască o floare;
E ca o dragoste
Cu năbădăi
De pe acest povârniş pot vedea orice
biserică
Orice drum al lui, dacă duce la plaja

ticsită,
Sau pe colina de-al cărei vârf
Pietros se-agaţă o casă, ultima,
Jur împrejurul
Fiecărui lucru se preumblă
Un aer straniu, un aer dureros,
Aerul locului natal.

În oraşul meu atât de plin de viaţă în tot
locul,

Există ascunzişul menit mie, vieţii mele
Îngândurate şi îndărătnice.

Cafeneaua Tergeste
Cafeneaua Tergeste, la mesele tale albe,
Beţivanul îşi reia delirul;
Iar eu îmi scriu cele mai frumoase cânturi.

Cafenea de hoţi, vizuină de curve,
Am îndurat la mesele tale mucenicia.
Am îndurat cât să-mi recapăt o inimă

nouă.
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Pensavo: Quando bene avrò goduto
La morte, il nulla che in lei mi predico,
Che mi ripagherà d’esser vissuto?

Di vantarmi magnanimo non oso;
Ma, se il nascere è un fallo, io al mio

nemico
Sarei, per maggior colpa, più pietoso.

Caffè di plebe, dove un dì celavo
la mia faccia, con gioia oggi ti guardo.
E tu concili l’italo e lo slavo,

A tarda notte, lungo il tuo bigliardo.

La fanciulla
Chi vede te vede una primavera,
Uno strano arboscello, che non reca
Fiori, ma frutta.

Un giorno ti tagliavano i capelli.
Stavi, fra il tuo carnefice e la mamma,
Stavi ritta e proterva;
Quasi un aspro garzon sotto la verga,
A cui le guance ira e vergogna infiamma,
Luccicavano appena i tuoi grandi occhi;
E credo ti tremassero i ginocchi
Della pena che avevi.
Poi con quale fierezza raccoglievi
Quel tesoro perduto,
Quel magnifico tuo bene caduto,
I tuoi lunghi capelli.

Io ti porsi uno specchio. Entro la bruna
Chioma vi tondeggiava il tuo bel volto
Come un polposo frutto.

Mă gândeam: Când mă voi fi-nfruptat
Din moarte, nimicul ce în ea îl prevestesc,
Ce plată o să am că am trăit ?

Nu cutez să mă laud c-aş fi mărinimos;
Dar dacă a te naşte e-o eroare, eu cu

vrăjmaşul meu
Cu cât  mai vinovat ar fi, aş fi mai milos.

Cafeneaua plebei, unde odinioară
Îmi ascundeam faţa, azi te privesc cu

bucurie,
Tu-mpaci italianul cu slavul,

Târziu în noapte, la masa ta  de biliard.

Fecioara
Cine te vede vede-o primăvară,
Un arbust straniu, care nu dă
Flori, ci fructe.

Într-o bună zi ţi-au tăiat părul.
Stăteai între călău şi mama ta,
Stăteai ţeapănă şi-ncruntată;
Ca un băietan sfruntat sub nuia,
Ai cărui obraji ard de mânie şi ruşine,
De-abia îţi sclipeau ochii cei mari;
Şi cred că-ţi tremurau genunchii
De tristă ce erai.
Apoi însă cu câtă mândrie strângeai
Acea comoară pierdută,
Acea magnifică avere retezată,
Părul tău cel lung.

Ţi-am întins o oglindă. In rama
Brunei tale coame frumosul chip se
rotunjea
Ca un fruct cărnos.
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Preghiera alla
madre

Madre che ho fatto
Soffrire
(Cantava un merlo alla finestra, il giorno
Abbassava , sì acuta era la pena
Che morte a entrambi io m’invocavo)

Madre
Ieri in tomba obliata, oggi rinata
Presenza,
Che dal fondo dilaga quasi vena
D’acqua, cui dura forza reprimeva,
E una mano le toglie abile o incauta
L’impedimento;
Presaga gioia io sento
Il tuo ritorno, madre mia che ho fatto,
Come un buon figlio amoroso, soffrire.

Pacificata in me ripeti antichi
Moniti vani. E il tuo soggiorno un verde
Giardino io penso, ove con te riprendere
Può conversare l’anima fanciulla,
Inebbriarsi del tuo mesto viso
Sì che l’ali vi perda come al lume
Una farfalla. È un sogno,
Un mesto sogno; ed io lo so. Ma giungere
Vorrei dove sei giunta, entrare dove
Tu sei entrata

- Ho tanta

Gioia e tanta stanchezza! -
Farmi, o madre,

Come una macchia dalla terra nata,
Che in sé la terra riassorbe ed annulla

Rugăciune mamei

Maică pe care am făcut-o
Să sufere
(Cânta o mierlă la fereastră, ziua
Îşi pierdea lumina, atât de mare era

durerea
Încât îmi doream moartea pentru
amândoi)

Mamă
Ieri în mormânt uitată, azi renăscută
Prezenţă,
Care din afund dă pe-afară ca o vână
De apă, înăbuşită de o putere fără

seamăn,
Eliberată de sub oprelişte de-o mână
Pricepută sau nesocotită;
Prevestitoare bucurie îţi simt
Întoarcerea, maică pe care am făcut-o,
Ca orice fiu iubitor, să sufere.

Împăcată te-aud repetând vechi
Dojeni vane. Iar sălaşul tău mi-l închipui
O verde grădină, în care poate cu tine
Din nou să stea de vorbă sufletul

copilăros,
Să se îmbete cu chipul tău plin de dor,
Încât să-şi piardă aripile momit ca de

lumină
Un fluture. E doar un vis,
Un vis plin de dor; ştiu asta. Dar aş vrea

să ajung
Unde tu ai ajuns, să intru unde
Tu ai intrat

- sunt atât de

Bucuros şi-atât de de istovit! –
Să mă fac, o mamă,

Un tufiş odrăslit de pământ,
Pe care pământul şi-l absoarbe şi-l
mistuie.
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[Sovrumana dolcezza]
Sovrumana dolcezza
Io so, che  ti farà i begli occhi chiudere
Come la morte.

Se tutti i succhi della primavera
Fossero entrati nel mio vecchio tronco,
Per farlo rifiorire anche una volta,
Non tutto il bene sentirei che sento
Solo a guardarti, ad aver te vicina,
A seguire ogni to gesto, ogni modo
Tuo di essere, ogni tuo piccolo atto.
E se vicina non t’ho, se a te in alta
Solitudine penso, più infuocato
Serpeggia nelle mie vene il pensiero
Della carne, il presagio

Dell’amara dolcezza,
Che so che ti farà i begli occhi chiudere
Come la morte.

[Suprafirească
gingăşie]

Cunosc suprafireasca
Gingăşie în stare să-ţi închidă frumoşii ochi,
Precum moartea.

Dacă toate sevele primăverii
Mi-ar fi pătruns bătrânul trunchi,
Spre-a-l face să-nflorească înc-o dată,
Nu aş simţi tot binele pe care-l simt
Numai privindu-te, doar stând lângă tine,
Urmărindu-ţi fiecare gest, felul tău
De a fi, cea mai măruntă faptă.
Iar dacă nu te am alături, dacă la tine
Într-o singurătate gravă cuget, cu-atât mai

arzător
Îmi şerpuieşte-n vine gândul
Cărnii, prevestirea

Amarei gingăşii,
Ce-o ştiu în stare să-ţi închidă frumoşii ochi,
Precum moartea.
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Neve

Neve che turbini in alto ed avvolgi
Le cose di un tacito manto,
Una creatura di pianto
Vedo per te sorridere; un baleno
D’allegrezza che il mesto viso illumini
E agli occhi miei come un tesoro scopri.

Neve che cadi dall’alto e noi copri,
Coprici ancora, all’infinito. Imbianca
La città con le case e le chiese,
Il porto con le navi; le distese
Dei prati, i mari aggiaccia; della terra
Fa’ – tu augusta e pudica – un astro spento,
Una gran pace di morte. E che tale
Essa rimanga un tempo interminato,
Un lungo volger d’evi.

Il risveglio,
Pensa il risveglio, noi due soli, in tanto
Squallore.

In cielo
Gli angeli con le trombe, in cuore acute
Dilaceranti nostalgie, ridesti
Vaghi ricordi, e piangere d’amore.

Zăpadă

Zăpadă ce învolburezi tăria şi învălui
Lucrurile într-o mantie de tăcere,
Fiinţa ce plângea
Iat-o de dragul tău surâzând; un fulger
De voioşie inspiră mâhnitul chip,
Şi ochilor mei le dezvălui parcă o comoară.

Zăpadă ce vii din înalt şi ne-acoperi,
Acoperă-ne la nesfârşit. Albeşte
Oraşul cu case şi biserici,
Portul cu nave; aşternutul
Pajiştilor, mările îngheaţă; din pământ
Fă – tu augustă şi pudică – un astru stins,
O mare pace a morţii. Şi-aşa
Să dureze un timp nesfârşit,
O lungă depănare de evuri.

Trezirea,
Închipuie-ţi, doar noi doi singuri, în imensa
Pustietate.

În cer
Îngerii cu trâmbiţe, în inimă dureroase
Sfâşietoare doruri, din nou treze
Vagi amintiri, şi plângere de dragoste

.
În această iarnă cu Radu Cărneci la Bucureşti, aniversări,
lansări de carte, premiile Editurii Contact international
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Svetlana PALEOLOGU MATTA

VI. Sentimentul
timpului la Bacovia
Fragmente din Existenţa poetică a lui Bacovia, Editura Ateneul Scriitorilor Bacău 2012, traducere în limba română, studiu introductiv, interviu,

medalion biobibliografic, anexe şi îngrijire a ediţiei de Lucia OLARU NENATI (continuare din ediţia precedentă)

emporalitatea ocupă  un loc mereu mai central
în gândirea şi  în arta contemporană”1.
Theophile Spoerri  citează în sprijinul întregii

opere a lui Bergson, Fiinţă şi Timp de M. Heidegger,
,,Timpul ca imaginaţie a poeţilor” de E. Staiger, Sentimentul
timpului de Ungaretti. Marcaţi îndeaproape, direct,
oamenii de spirit  îşi  dedică  preocupările  timpului
nostru, căci este un timp al maladiei şi disocierii. Pentru
sensibilitatea lui Bacovia timpul devine un instrument
preţios, o veritabilă substanţă.

“Timpul este mişcare şi mişcarea este în timp.
Mişcarea temporală, ca şi lumina, este ondulatorie. În
fiecare dinamică vagă, prin miile de varietăţi ale
curbelor, se disting: naşterea, plenitudinea şi sfârşitul
mişcării. Mişcarea timpului este mai sensibilă la
începutul şi la sfârşitul ei. Sunt rare poeziile care cântă
timpurile plenitudinii: amiaza, maturitatea, vara. Mai
bogate în rezonanţă lirică sunt  timpurile incipiente:
zorii, tinereţea, primăvara, preludiile iubirii  sau apoi,
timpurile declinului: seara, bătrâneţea, toamna.”2

Iată-ne în luminozitatea crepusculară a lui Bacovia,
între umiditatea şi cangrena autumnală: „Buciumă
toamna/ Agonie din fund”...Timpul bacovian este
agonizant; este un timp care se sfârşeşte.3.

Pentru o maşină fabricată, timpul - timpul trăit,
durata bergsoniană - nu există. Dar în angoasă, unde

1 Théophile Spoerri: Elemente ale unei critici constructive.
2 Id.
3 Nimic nu este mai concludent decât  titlul unor poezii precum:
Toamna, Crepuscul de toamnă, Nervi de toamnă, Note de toamnă,Vals de
toamnă, (cincisprezece „toamne„ de toate),  urmate de seria celor
şaisprezece „crepusculare”.

existenţa devine precară, (urât), de limită, conştiinţa
marchează o durată imensă.

“Buciumă toamna
Agonie – din fund;

Trec păsărele,
Şi tainic s–ascund.

...
Tălăngile – trist

Tot sună dogit,
Şi tare-i  târziu,

Şi n-am mai murit... ”
(Pastel)

Aici parcă s-ar putea atinge cu degetele structura
temporală: “Tare-i târziu”, o supravieţuire în marginea
timpului; timpul este redus la registrul morţilor: („Şi
tare-i târziu / şi n-am mai murit”)4. „Târziu”, „târziu de
tot” revine la Bacovia cu o frecvenţă singulară5; de
asemeni, verbe precum „a cădea”, “a dormi„ care sunt
golite de funcţia lor specifică, de sens dinamic, pentru a
deveni stări.6

Dar mai ales, ritmul este acela care traduce, de o
manieră aproape carnală, timpul bacovian. În Plumb

4 Sentimental timpului devine acut la Bacovia („târziu în noapte”)
exact pentru că el este întors la registrul morţilor aşa cum s-a văzut deja
poezia “Rar”: Bruma pe vise.
5 In douăzeci şi două de poeme,  în toate şi, mai ales, spre bătrâneţe, în
culegerea “Comedii în fond” pe care el le-a publicat la vârsta de 55 de
ani.
6 Entitatea psiho-lingvistică  care este categoria verbală. exprimă a fi în
mişcare (Gallichet, Gramatica psihologică).

T
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mişcarea ritmică se domoleşte 7, prefigurând un fel de
marş mortuar.  Acelaşi ritm stagnant, amorţit, în Moină.

Coperta editiei princeps a cartii Existence po+¬tique de Bacovia, Winterthur, 1958/ coperta
editiei în română a Luciei Olaru Nenati

“ Şi toamna şi iarna
Coboară-amândouă
Şi plouă şi ninge
Şi ninge şi plouă.

Şi noaptea se lasă
Murdară şi goală
Şi galbeni trec bolnavi
Copii de la şcoală

Şi-s umezi păreţii
Şi-un frig mă cuprinde
Cu cei din morminte
Un gând mă deprinde

Si toamna şi iarna
Coboar-amândouă
Şi plouă şi ninge
Şi ninge şi plouă. ”

Două accente cad lent în fiecare vers.
„Si toamna şi iarna

Coboară-amândouă”
Alternanţa monotonă, grea ca o melopee pe două voci,

copleşeşte şi adoarme.
„Si plouă şi ninge

Şi ninge şi plouă”
Este un timp care-şi pierde viaţa; un timp care se

descompune ca toată natura în dezolarea ploii lugubre,
dizolvante, se  încarcă de sensul final al morţii:

”Cu cei din morminte
Un gând mă deprinde
Şi toamna şi iarna”....

7 Este vorba parţial despre iambi, despre deja amintitul ritm secund.

În „angoasă”, sentimentul timpului este trăit cu
tensiune iar durata se scurge lent, copleşitor. „Moină”
este un termen precis, corespondent meteorologic, o
specialitate esenţialmente moldovenească, care – ceea ce
este important – se încarcă de un conţinut spiritual.
Moină este un timp indecis, la sfârşitul toamnei şi
începutul iernii acoperită de brume şi nori care apasă
foarte jos, cu o predispoziţie ploioasă dar fără ploaie
propriu-zisă. Se poate dispera de plictiseală. Chiar şi
vitele  care nu mai beau apă  o resimt, cocoşii care cântă
cu voci foarte scăzute. Este o stagnare, o stare
fundamentală vecină cu moartea: timpul îngheaţă într-
un fel de regresie biologică.

Ca şi Proust, Bacovia are această tehnică nouă a
descompunerii timpului – timp care este înfrânt,
condamnat – apropiindu-se  de noul tip al omului
modern. Bacovia nu este în timpul „său”, el este în afara
lui, exact pentru că el este în timpul nostru – „Timpul de
Plumb” 8.

Svetlana PALEOLOGU MATTA si Lucia OLARU NENATI în Elvetia

8 Expresia este a lui Bacovia însuşi: inseparabila sa ironie îl face să
noteze: ”poate eram simpatic ca un poet al „Scânteilor galbene”, al
„Vremurilor de plumb”. Dintr-un text comun.
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IX.  Destinul poetului
rovidenţa a vegheat  tandru asupra nefericitului
poet,  lăsându-l să dăinuie-n lume cu  rana lui
secretă.

In constituţia disproporţionată a lui Bacovia,
carenţa lui corporală a creat o tensiune, o suferinţă
devenită trenantă, vecină cu nebunia; totuşi spiritul i-a
rămas intact şi chiar a mai câştigat din această situaţie –
dublându-şi supleţea, el îşi înalţă contradicţia până la
rangul de sursă a puterii: Bacovia moare printr-un
proces de atrofiere lentă, o maladie teribilă, fără leac
(„Paloarea, mutismul, minează–al meu piept/ Şi-aştept
în zăpadă...dar ce mai aştept” – vezi mai sus).

Există totuşi un antidot: el este unic dar şi infailibil –
Kirkegaard dă  exemplul unui curent de aer care
înseamnă „frigul şi căldura în disparitatea lor şi în
ireconciliabilitatea lor dialectică; dar un organism sănătos
rezolvă contradicţia şi nu remarcă acest curent de aer. La
fel, zice el, se petrece şi în  cazul credinţei”. Or Bacovia
este un damnat – fără credinţă, întors la păgânism, el se
sufocă în plumbul său căci  nu se poate ruga, nici respira.
Incapabil de-a se contopi cu  Puterea care i-a conferit eul,
el este un păgân care-şi concepe destinul  în acest fel:

Plumb de iarnă

”Iarna, de-o vreme, mă duce regretul
Prin crânguri, pe margini de linii ferate-
Trec singur spre seară pe ape-ngheţate,
Când fâlfâie, pe lume, violetul.

Paloarea, mutismul mineaza-al meu piept
Pe satele ninse crai nou când apare;
Trec singur pe poduri de fier solitare,
Şi-aştept în zăpadă... dar ce mai aştept?

Hau!... Hau!... depărtat sub stele-ngheţate...
In noaptea grozavă la voi cine bate?...
O, vis... o, libertate...
Hau!... Hau!... depărtat sub stele-ngheţate. ”

Poezia se deschide ca o tragedie antică, începând cu
prezentarea  personajelor. Aceste personaje bacoviene se
răspândesc în peisaj, se instalează în tablou: plumbul
iernii şi violetul ancorat în lume – marile resorturi ale
poetului; acesta este de fapt un peisaj interior căci
Bacovia este complet singur şi se prezintă pe sine.

In a doua parte se declară conflictul interior:
“paloarea, mutismul minează-al meu piept.”  Eschil şi-a
înlănţuit şi el eroii  în mod  iremediabil, într-o sufocare

profundă, fără ieşire. Neagra Fatalitate îngrădeşte până
la urmă totul într-o cursă a nefericirii, Agamenon a ieşit
din palat în chip de cadavru, gol pe un voal însângerat –
pedeapsa se pregăteşte şi crimele continuă între jucăriile
puterii implacabile. “Mutismul” lui Bacovia este
supunerea fatalistului care îndură ca o pradă docilă acest
destin păgân, imens, în care voinţa omului nu înseamnă
nimic: “Şi aştept în zăpadă...dar ce mai aştept?” Ritmul
se descompune şi se rupe. S-a sfârşit; destinul l-a lovit, l-
a lichidat. “Hau...hau” partea finală se anunţă deja, este
ecoul neantului, al nefiinţei.

“Hau!... Hau!... depărtat sub stele-ngheţate...
In noaptea grozavă la voi cine bate?...“
Dumnezeu este mort; înlănţuit ca un condamnat la

galere în disperarea sa, Bacovia este pierdut. Odinioară
într-o baladă, Carol de Orléans a rătăcit drumul: “Orb
sunt...nu ştiu pe unde să mă mai duc“... lua o rezonanţă
tragică pentru omul religios al Evului Mediu. “Eu stau şi
mă duc şi mă-ntorc“  spune Bacovia în altă parte (Nervi
de toamnă) – dezorientarea mişcării  trezeşte în noi
sentimentul înfricoşător al lipsei  unui  scop de realizat;
al unei destinaţii absente; sensul direcţiei, unul dintre
resorturile esenţiale ale sufletului,  nu mai funcţionează -
asta pentru că s-a întâmplat o catastrofă a existenţei unde
omul este călcat în picioare şi zdrobit sub povara
blestemului.

„O, vis...o, libertate...“ conştiinţa antică, precreştină,
ignora  conflictul între Destin şi libertate, dar la Bacovia
există această antiteză  dureroasă: eterna, triumfătoarea
libertate  pe care el nu o  va ajunge vreodată şi destinul
fatal care l-a învins şi din voinţa căruia  nu mai poate
ieşi. El  se prăbuşeşte în negativism, în tenebre.
Alunecarea între  tenebrele unde nu mai fusese
vreodată, cum zicea Jaspers, către tenebrele unde nu va
mai fi, îi aduce angoasa, („noaptea grozavă“). Aceasta
este drama amară a omului modern, divizat între
existenţă şi credinţă, cel care, cu sângele îngheţat, îşi
plimbă angoasa în noapte. Pe acest pământ, până la
ultimul moment, Bacovia trebuie să rămână un angoasat,
cu greu putând să ştie dacă din cealaltă parte a abisului o
voce îi răspunde: “Hau ..hau”...depărtat sub stele-
ngheţate.”



Această poezie aparţine metafizicii de concepţie,
făcând parte din categoria “poeziei destinului”. Lirismul
românesc postbelic freamătă de drame de conştiinţă, de
angoase, ţintuit în disperare în faţa atracţiei abisului,
precum se întâmplă în cazul lui Gregorian, Săulescu şi al

P
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atâtor alţii9. Dar aceştia sunt, în cea mai mare parte,
talente minore, lipsite de personalitate, care evoluează în
banalitate, scriind compuneri de umplutură (“Şi-am
îndrăznit neantului să-i cer/ O mână din hambarul său
bogat”- Gregorian, În neant) 10.

Dacă Bacovia ne impresionează atât de mult,
aceasta se întâmplă datorită unui lucru minunat şi
anume prin arta sa, prin “ştiinţa sa despre cum se face
un vers”. Iată numai cum începe poezia, printr-un fel
de uvertură în sensul muzical, în palizi amfibrahi:
“Iarna de o vreme mă duce regretul” .... - tristeţea şi
întreaga poezie sunt deja în noi. “O pânză de Delacroix”
zicea Bacovia, văzută de la o distanţă prea mare pentru
a fi analizată şi chiar pentru a i se înţelege subiectul a
produs deja asupra sufletului o impresie reală.”  E de
ajuns, de fapt, să citim la modul poetic “Plumb de iarnă”
pentru a plonja de asemeni în starea de “graţie”,
datorată acestor silabe de vis care sunt parcă translate
de o orchestraţie delicată a resurselor limbajului.

“Iarna de o vreme mă duce regretul
Prin crânguri, pe margini de linii ferate. ”

Arta lui Bacovia este atât de pură încât conţinutul
emoţional şi expresia  sa fuzionează: încărcătura fatidică
se mulează în construcţia poeziei şi se repartizează în
trei, aşa cum cerea tragedia antică.

In volumele care urmează (Cu voi, Comedii în fond)
Bacovia ajunge cu această descompunere până în
punctul în care ritmul singur pune stăpânire pe vers ca o
obsesie demonică.  Si iată cum se întâmplă un lucru
straniu precum utilizarea necumpătată a anapestului,
măsură extrem de rară, contrară accentuării normale din
limba română.11 “Lunecau baletistele albe/ Degajări de
puternice forme/ Albe, stârnind instinctul satanic/

9 Antologia poeţilor de astăzi(1925-1928), 2 volume, de Pillat şi
Perpessicius, numărând şaizeci şi doi, cea a lui Stancu, Antologia
tinerilor poeţi (1934), adaugă aici alţi cincizeci şi cinci.
10 Un exemplu extras din Săulescu permite o confruntare aproape
literală cu Bacovia. Iată mai întâi textul său:

„În van cat înţelesul durerilor din mine
Un nepătruns de gheaţă în faţă-mi stă mereu.
Şi-aştept ceva, întruna ce pururea nu vine
Şi care-n mine-i totuşi în veci acelaşi eu.”

Chiar acelaşi motiv care se găseşte la Bacovia şi aproape aceleaşi
cuvinte:
„Durerilor din mine” – „paloarea, mutismul minează-al meu piept”
„Şi-aştept ceva într-una –„şi aştept în zăpadă
Ce pururea nu  vine” - dar ce mai aştept?”
„Un nepătruns de gheaţă în faţă-mi stă mereu” – „hau...hau depărtat
sub stele-ngheţate”
Jalnică neputinţă pe de o parte şi pe de alta, condeiul de maestru al lui

Bacovia, care transpune în materie poetică „hau...hau...depărtat sub
stele-ngheţate.”
11 Un singur caz izolat se află  la Eminescu, de exemplu, unde, într-o
piesă de tinereţe, pe un fundal dactilic se amestecă această măsură a
anapestului: „Imi târăsc soarta ca un vultur/ Ce-şi târăşte aripa frântă”
– şocul ritmic era necesar pentru a pregăti cuvântul “soartă”.

Lunecau baletistele albe” (Balet) Este  cazul  frapant al
unei poezii întregi creată în ritm anapestic. 12

ں) ں ┴  / ں ں ┴ / ں ں ┴ / ں / ں ں ┴ / ں ں ┴ / ں ں ┴ /
ں etc...)

Poetul are nevoie de această sacadare decisivă care
se precipită în sens descendent:
ں ں ┴, sub  accentul final, tranşant şi imuabil;  ideea e că

anapestul este ritmul destinului. El ne reaminteşte de
Simfonia a V-a a lui Beethoven care se deschide prin
puternice lovituri ale supraumanului în poarta
umanului. Dar, mai ales, el ne întoarce la greci: la
prescripţiile riguroase ce reglementau partitura corului –
în care Destinul  se manifesta prin glasurile celor bătrâni
- în măsură anapestică. Deja păgânismul îşi manifesta
prin aceasta sacadare - ں ں ┴ - , angoasa lui în raporturile
sale cu destinul. Dar angoasa de tip antic rămânea în
pofida a tot - prin ataşamentul său faţă de natură –
vitală, în timp ce omul modern, uitând mitul lui Anteu,
rătăcit  îndărătul  barierelor civilizaţiei tehnice („poduri
de fier”, „linii ferate”), sucombă cu totul altfel în noul
său destin păgân – căci el este executat  anticipat.

Lansarea traducerii în română din cadrul Festivalului George Bacovia
Prezentare de criticul Constantin Călin

12 Notăm numeroasele utilizări ale anapestului, de altfel, în poezii cu
bază iambică sau amfibrahică. El revine pentru a semnala o stare de
paroxism: ”Ieri, a murit în delir”; sau la fel, un blocaj interior: „Dar nu
pot s-o salut” (Nervi de primăvară); „Am uitat dacă merg” (Dimineaţă);
sau ceva încă şi mai insolit: „Sunt câţiva morţi în  oraş.../Chiar pentru
asta am venit/ Pe catafalc de căldură  în oraş”.
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XV. Verde  crud
m ajuns acum într-un punct în care Bacovia ne
rezervă o surpriză  din cele mai uimitoare. Ici-
colo, apar şi câteva poezii rare ce poartă culorile

unui neaşteptat contrast, opunându-se astfel prin trama
lor întregului rest. Peisajele cangrenelor unde moartea dă
târcoale sunt lăsate în urmă pentru a trece într-un
domeniu necunoscut. De astă dată este vorba despre  o
auroră matinală şi primăvăratică sau de vreun vis care se
raportează la amintirile copilăriei. Se pune problema: de
ce un alt Bacovia? Care este secretul acestei schimbări?
Să ne apropiem de această poezie nouă:

„Havuzul din dosul palatului mort
Mai aruncă, mai plouă, mai plânge -
Şi stropii căzând, în amurg iau culori:
De sineală, de aur, de sânge.

Pluteşte un lanţ de lebede albe,
Iar visul din parc în lac se răsfrânge -
Amurgul pe lebede pune culori:
De sineală, de aur, de sânge.

Uitate, statuele albe privesc,
Albe visând c-un aer ce plânge -
Şi lasă amurgul pe ele culori:
De sineală, de aur, de sânge.” (Amurg antic)

Mai regăsim încă refugiul, acel gust bacovian pentru
evadare, dar de astă dată absorbit într-o dispoziţie
contemplativă. Aerul  se aureşte, îmbălsămat de legende.
Iată o arhitectură palatină scăldată în mirajul unor
contururi alburii. Ochiul se deschide asupra perspectivei
regale a artei antichităţii de unde chiar şi titlul poeziei
„Crepuscul antic”. Pentru prima dată apare o armonie, o
estetică a statuilor; pentru prima dată o nostalgie a
construcţiei, a pietrei! Or,  toate acestea nu se întâlneau
câtuşi de puţin în poezia lui Bacovia. Lebăda simbolistă
alunecă printre reflexe albăstii în aur sau purpură, deci
în mijlocul unui adevărat incendiu aprins de crepusculul
magic. Bacovia se afiliază aici sensibilităţii maladive -
„sufletul sfârşitului de secol” - alături de Semain,
Regnier, Mickael, la care ciudata iubire de frumos şi de
rafinament se combină cu declinul şi supravieţuirea:
apusul soarelui, palatul mort. Cu toate astea,  prin
instrumentele alese, totul plonjează în muzicalitate iar
tonurile  sunt strălucitoare, de „sineală, de aur, de
sânge”: Leitmotivul colorat, fermecător şi seducător este
cel ce  impresionează, care ne face să ne asumăm acest

vis.  I s-a reproşat adesea poetului nevroza de a fi visat
prea mult.

¤
Lebăda părăseşte iazul pentru a se muta în salon – o

apariţie albă de puritate învolburată,  uşoară, se
împrăştie prin valsul voalurilor şi trandafirilor:

„Orchestra începu cu-o indignare graţioasă.
Salonul alb visa cu roze albe -
Un vals de voaluri albe ...
Spaţiu, infinit, de o tristeţe armonioasă ...

În aurora plină de vioare,
Balul alb s-a răsfirat pe întinsele cărări -
Cântau clare sărutări ...
Larg, miniatura de vremuri viitoare ...”   (Alb)

Un bal inedit şi singular, în plină auroră a clarei
purităţi! O mână foarte rafinată a condus tehnica
vaporoasă; plutirea albului, a graţiei - un Degas redat cu
o sensibilitate delicată, vibrantă, împlinită de sunetul
viorilor. Structura poeziei bacoviene s-a schimbat cu
totul: “aurora”, „clar”, “infinit”, „armonios”, “vremuri
viitoare”: acestea sunt elemente neaşteptate care
evadează în afara zidurilor sufocante, câştigă lărgime,
spaţiu. „Balul alb s-a resfirat...” – este expansiunea
universului unde se anunţă o nouă dimensiune:
transcendenţa. „Larg, miniatură de vremuri viitoare”
noua imagine a lumii  apare născându-se în  stadiu de
schiţă.13 Este greu de admis că Bacovia este cel care
semnează o asemenea piesă, acest dans al purităţii
pierdute în spaţiu, schiţă în miniatură a timpurilor noi.

¤

Bacovia evadează în acest fel din neantul său şi
merge să regăsească cu putere o primăvară. Aceasta va fi
mai întâi o primăvară ofilită.

„Melancolia m-a prins pe stradă
Sunt ameţit,
Oh, primăvara, iar a venit...
Palid şi mut..
Mii de femei au trecut:

13 „Opera de artă se distinge de alte realizări – politice, sociale,
religioase filozofice – prin faptul că ea pune accentul pe procesul
realizării, ea reprezintă actul de naştere care face să apară noua
imagine a lumii. Ea nu construieşte noua lume, ea o schiţează,  o
prefigurează şi prin asta trezeşte în om cele mai profunde virtualităţi
constructive.” (Theophile Spoerri, Elemente ale unei critici constructive.)

A
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Melancolia m-a prins pe stradă.
E o vibrare de violete
Trece si Ea;
Aşi vrea.
Dar nu pot s-o salut;
Oh, şi cum a trecut,
Intr-o vibrare de violete.

Nimicnicia m-a prins pe stradă
Am adormit.
Oh, primăvara iar a venit
Pal şi uitat...
Vals funebru depărtat
Melancolia mă ţine în stradă...”

(Nervi de primavară)

Forma se dezbracă de orice constrângere a ritmului –
atât de bine transpare starea poetului: “Melancolia m-a
prins pe stradă”.  E o poezie a regretului. Trecătorii de pe
stradă, chiar şi Ea, unică, aceea  care trece: “Trece şi Ea/
Aşi vrea / Dar nu pot s-o salut” – schiţă idilică a
salutului lui Dante dar care la Bacovia  ia o rezonanţă
dramatică: este incapacitatea lui de o întâlni („Dar nu pot
s-o salut/ Oh şi cum a trecut”). Accentul vibrează atât de
intens încât cuvintele se pierd; poezia se reduce chiar şi
grafic: “Aşi vrea” devine un vers  aproape monosilabic.
O înclinaţie omenească fundamentală care nu se
realizează: - întâlnirea ratată (“Cu una din ele nu mai
puteam fi o pereche”- Froid), devine această „existenţă
poetică”: „Dacă nu-i/ Cu cine vorbi/ Se scrie” (Glossă).
Astfel se naşte această admirabilă tehnică, întru totul
muzicală. Poezia seamănă a fi un loc de trecere unde o
orchestră se reduce, treptat, la câteva acorduri de fagot
(corespunzând, de pildă, cuvintelor „mut”, ”trecut”, de
viori („me-lan-co-li-a”) şi puţin de  pian („adormit”, ”iar
a venit”); mici mişcări se nasc de pretutindeni –
fragmente de teme, de amintiri: „vals funebru, depărtat”.

¤

Dar iată o altă mişcare, de astă dată o adevărată
primăvară, care  explodează:

Note de primăvară

„Verde crud, verde crud…
Mugur alb, şi roz şi pur,
Vis de-albastru şi azur,
Te mai văd, te mai aud!

Oh, punctează cu-al tău foc,
Soare, soare…
Corpul ce întreg mă doare,
Sub al vremurilor joc.

Dintr-un fluier de răchită,
Primăvara,

O copilă poposită la fântâna
Te îngână
Pe câmpia clară…

Verde crud, verde crud…
Mugur alb şi roz şi pur,
Te mai văd, te mai aud,
Vis de-albastru şi azur.”

Poezia  este de o delicateţe rafinată – abia câteva
cuvinte şi deja toată această îmbobocire a primăverii este
aici; o paletă tandră se revarsă peste vârfurile arborilor
alcătuită din tonuri de roz şi alb pur. Dar totul  este
invadat de esenţele veritabile ale verdelui, muguri de
viaţă, conţinând o prodigioasă forţă vitală: “Verde crud,
verde crud...” In fine, totul se topeşte în azur şi în vis
“Vis de-albastru...” De ce revine oare mereu la Bacovia
această bântuire a visului în aceste  ultime poezii? In
mod paradoxal şi dialectic, aceasta este dovada
peremptorie că Bacovia este ancorat  pentru totdeauna în
“urâtul” său. Pentru că adevărata prezenţă a urâtului
presupune totdeauna prezenţa antipodului său, „dorul”.
Aceasta este entitatea pe care folclorul o cunoaşte deja
perfect: “Tot urâtu-i cu mult dor/ Tot urâtu-i cu dor
mare”. Este ceea ce Eminescu a orchestrat printr-o atât
de mare armonie. Această entitate dor-urât este, de altfel,
marca  majoră a lui Eminescu. Şi este interesant de văzut
că din această moştenire Bacovia n-a dezvoltat decât
„urâtul”, iar Arghezi „dorul”.

Strofa a doua  aduce un accent exploziv ca un punct
roşu, impresionist: „O, punctează cu-al tău foc/ Soare...”
Oprirea versului, acest şoc ritmic:

┴ / ں ┴/ ں ┴/ ں ┴/   4
ں ┴/                          1
┴ /ں ┴ / / ┴ں / ┴ں ں 
┴ /ں ┴ / / ┴ں / ┴ں ں

sprijină  trezirea  de conştiinţă a omului  în faţa
destinului său, în faţa istoriei („Sub al vremurilor joc”).
Niciodată nu apare ocazia unei singure jubilări estetice;
poezia o depăşeşte căci din urmă  apare omul - versul
reproduce astfel elanul, această „intuiţie operantă” a
sufletului: “O, punctează cu-al tău foc/ soare...”

Poezia îşi reia curgerea ei delicată. Un copil în
câmpia clară readuce imaginea unei lumi noi care este
începutul primăverii („Verde crud, verde crud) – este o
variaţie  care evocă acel „copil rozaliu” al lui Trakl:
„Dintr-un fluier de răchită/ Primăvara/ O copilă
poposită/ La fântână/ Te îngână/ Pe câmpia clară”.14

14 Aceasta este cu atât mai mult surprinzător cu cât în toată opera sa,
Bacovia neglijează complet motivele  scumpe poeziei româneşti.
Cuvântul  „păsărele” nu revine la el în total decât de două ori, cuvântul
„codru” de trei ori, „câmp” de şase ori, „crâng” o singură dată. Acelaşi
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Tot patrimoniul naţional reînvie aici la Bacovia, pastoral,
idilic - este „Rodica” lui Alecsandri, încântându-i pe
semănători, sau chiar Eminescu: „O, rămâi, rămâi la
mine,  Te iubesc atât de mult!”

Pădurea îi vorbeşte copilului tremurându-şi valurile
şi frunzişul verde şi acela iese râzând în câmpie. O iubire
nostalgică îl reîntoarce la amintirile vârstei tandre, la
propria copilărie; acesta este cu certitudine „aleanul”15:
„Copil ca ei te vezi”; Alean) ca Eminescu, acela care zice:

„Astăzi chiar de m-aş întoarce
A-nţelege n-o mai pot
Unde eşti copilărie
Cu pădurea ta cu tot.” (O, rămâi)

Această revenire  la natură, la copilărie, departe de a
fi o simplă experienţă  sentimentală, acoperă un sens
profund, reînnoit, al miraculosului. S-ar  putea  atinge cu
degetul elementul structural: „câmpia clară”, ”fântâna” -
este fântâna Tinereţii, cristelniţă de botez de unde se iese
spre o lumină şi o nouă claritate.

Capabilă de o dezvoltare infinită, poezia, discretă, se
încheie deja; ultimul vers este „Vis de-albastru şi azur”.
În autenticitatea sa  trebuie să se vadă  acest vis ce
persistă cu obstinaţie  la Bacovia. Ce este această creaţie
efemeră şi nesigură a nopţilor noastre? Jung16 defineşte

dezinteres pentru lumea vie a animalelor şi plantelor. (Singurele
animale menţionate sunt lupul şi câinele de două ori.) Pentru păsări, în
afară de corb prezent fără încetare, lumea lui nu este populată decât de
bufniţe de trei ori. O singură poezie conţine substantivul „cocoş” şi o
alta substantivul „lebădă”. Cât despre flori, parţial trandafirii, la el
maladivi, doar o dată crinul, o altă dată  panseluţele, amândouă flori
oarecum mortuare. De câteva ori se vorbeşte despre plopi ceea ce este o
foarte posibilă reminiscenţă eminesciană, o singură dată, teiul. Asta
este tot în ceea ce priveşte  numele de arbori. O singură dată se
întâlneşte în toată opera lui  cuvântul „grâu” un foarte mic gest de
atenţie acordat bogatelor recolte ale României.
15 Cuvânt intraductibil specific românesc, apropiat puţin de nostalgie,
tristeţe fără obiect, dar totuşi nu golit de vitalitate.
16 C.Jung: Omul la  descoperirea  sufletului său (1934)

acest fenomen ca pe un produs al  sufletului nostru
ascuns, inconştient. Visul perpetuează astfel, spontan,
„dincolo de”, în abis, comorile marelui potenţial de viaţă
şi de surse naturale de existenţă. „Reveniţi la ceea ce este
cel mai subiectiv în voi...”,  lansează Jung către noi acest
apel, „la sursa existenţei şi vieţii voastre”.  Visul are acest
imens privilegiu de a reconstitui o „atitudine”  conformă
cu natura fundamentală a omului, nu picassiană, ci
unificată, în sânul naturii („Verde crud, verde crud”).
Acolo, deci, unde omul este descompus şi alienat de sine
însuşi de către o civilizaţie inumană, propriul său corp îl
scoate din încurcătură. Altădată, la Cei vechi, regii aveau
visele lor măreţe  care le inspirau o politică salutară.

Să revenim deci la acel punct unde, zice Jung, „voi
participaţi fără ştirea voastră, la istoria lumii.”
Dintotdeauna şi astăzi cu mai puternică motivaţie, visul
revelează umanitatea profundă, adevărată, continuă,
durabilă. „Te mai văd, te mai aud/ Vis...”. Visul este
inspiraţie – poarta îngustă pe unde civilizaţia noastră va
ieşi din marele impas.

Omagiu lui Bacovia în orasu’n care plouă de trei ori pe săptămână

Lansarea traducerii în română din cadrul Festivalului George Bacovi. Dintre participanti:  Doina Popa, Liviu Pendefunda, Liviu Ioan Stoiciu
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Mihai ÉMINESCU
.

Tu es si douce
Atât de dulce

Tu es si douce. Oh ! Ma folle
Que tout le monde t’aime bien,
Je connais des femmes amoureuses
De ton sourire, de tes yeux bleus.

De belles dames et des pucelles,
T’aimeraient, t’embrasseraient,
Toi, tu as l’amour de tous, ma belle,
Moi seul j’ai ton amour caché.

Toi, tu répands en tout lieu
Un charme, doux, mystérieux,
Toi, tu es le bonheur de tous,
Moi seul je suis ton bonheur.

Le printemps arrive, si tu ris,
Tu fais tout renaître, ma chèrie,
Car toi, tu es pour les autres leur vie,
Moi seul, je suis ta vie..

Pour toi, les fleurs des gens
Et les étoiles veulent sourire,
Mais toi, tu aimes bien mon âme,
Moi, seulement, je veux mourir.

Legerement tu
leves

De pe ochi ridici

Légèrement tu lèves
Tes longs cils de rêve
Paradis d’un promis bonheur
Et d’un charme mystérieux.

Tu mets ton doigt sur ma bouche,
Tu me conseilles, me menaces,
Tu me fais apprentissage,
D’être encore plus sages.
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Alors, mon bras entoure
Ton cou si gracieux. Hélas!
Demain nous serons très sages,
Aujourd’hui je ne le veux pas.

Je lutte ainsi avec toi,
Heures, jours et semaines,
Toujours je ne me corrige pas
Je serai toujours le même.

Qu’est-ce que
c’est l’amour?

Ce e amorul ?

Qu’est-ce que c’est l’amour?
C’est une longue souffrance toujours,
Milles larmes ne lui suffisent pas
Et il en demande encore. Voilà!

Il lie ton entière âme d’un signe
Donné par ta Bien-Aimée,
Afin que tu ne puisses pas l’oublier,
Elle reste en toi, toute ta vie.

Si au seuil elle t’attends,
En ombre de la porte,
Où les amoureux se rencontrent,
Le désir de leur cœur suivant,

Les ciels et la terre disparaissent,
Ton sein vraiment frémit,
Et ta vie entière s’accroche,
D’un mot, à mi-voix dit.

Un pas léger fait par elle,
Des semaines entières t’obsèdera,
Comme le doux serrement de main,
Le vol de ses cils, tout cela.

Tes yeux te suivront toujours,
Comme le soleil et la lune,
Plusieurs fois pendant le jour,
Pendant la nuit ils viennent des brumes.

Car, on a écrit que toute ta vie,
Par son amour être si pleine,
Car il t’est entouré et suivi,
Comme dans l‘eau les lianes vertes.

Lorsque les
souvenirs

Când amintirle

Lorsque les souvenirs, dans le passé
Essaient encore m’appeler,
Dans le chemin vieux, ardent,
Je passe de temps en temps.

Au- dessus de ta maison ont jailli
Les mêmes étoiles, chérie!
Qu’autrefois elles ont éclairé,
Mon amour tellement désiré.

Nos cœurs ont fait des serments,
Pour toute une éternité,
Lorsque les fleurs des lilas blancs
Tombaient sur les sentiers.

Comment, un tel désir pouvait-il
S’éteindre dans la sombre nuit?
Lorsque les vagues des sources, Aimée
N’ont pas cessé de pleurer?

Lorsque la lune passe entre les chênes,
En suivant son chemin éternel,
Lorsque tes yeux, encore très grands,
Me regardent très doucement.
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Adieu !
Adio !

Dorénavant, je ne te verrai jamais,
Reste, reste bien seule, toi!
J’éviterai maintenant ta voie,
Je t’éviterai.

Aujourd’hui, fais ce que tu voudras!
Ça guère ne m’intéressera,
Car la plus douce entre les femmes
Me laisse.

Lorsque plusieurs fois j’ai tremblé,
Parmi les branches j’ai regardé,
En attendant que tu te montres
A tes fenêtres.

Comment j’ai été heureux, en brume,
D’aller ensemble tous les deux,
Sous le doux charme mystérieux
De lune.

Alors, je priais en moi,
Que la nuit ne finit pas,
Pour t’avoir près de moi,
Oh! Femme!

De leur passage, j’ai voulu retenir
Ces doux et tendres mots,
Dont j’ai gardé le souvenir,
Si peu…

Lorsque aujourd’hui j’écoute à peine
Tous ces doux riens,
Tout me semble un conte ancien.
Perdu dans le passé.

Si la lune fait tout briller
Et tremble sur les lacs,
Des siècles semblent s’écouler,
Souvent.

Je ne la regarderai pas
Avec mes yeux d’autrefois…
-Reste donc derrière moi,
Adieu !

POÉSIES, e-book pe Amazon.com, prin editura ePublishers

Traducere de Ecaterina CHIFU

Te Deum pe 15 ianuarie la biserica Uspenia din Botoşani, unde a fost încreştinat Mihai Eminescu în 1850
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Nicolae PRELIPCEANU

Istorii viitoare

într-o continuă goană pe loc
într-o cochilie goală de mult
unde răsună pe rînd
amintirea melcului care a fost
şi-a celui care n-o să mai fie
vreodată

astfel îmi petreceam tinereţea frenetică
în ani despre care nu se mai ştie
încercînd bucuriile stinse-ale cărnii
ucigînd fără voie gînd după gînd

începuse bine sfîrşitul
cu părinţi fericiţi şi vecini fără teamă
cu ochii deschişi spre un bec
încă aprins

am fost eu ai fost tu
întrebarea e fără răspuns
nici chiar nimeni
nu va şti să ne spună

Cel de-al XXII – lea laureat al Premiului Naţional de Poezie
„Mihai Eminescu” – Opera Omnia este Nicolae Prelipceanu.
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Liviu PENDEFUNDA

DasrosenbedeckteKreuz
Und wenn ich das Tal, in dem die Todesschatten

wachsen,
Zum unsichtbaren Zauberberg betrete, mache ich das nur
Um im Jahr der dunklen Nächte die Rose von Weiß zu Rot
Sich verwandeln zu sehen und sie in meine Seele aufzunehmen.

Möge der Altar der geheimen Mächte, die sie aus den Tiefen
Auf überkreuzten Armen heraustragen, mich zwischen ihren Blütenblättern fesseln
Meine Begabung. Wenn sie Licht wäre, würde mich demütig und arm
oben mit unbekannten, unausgesprochenen Worten kreuzigen.

Ein ewig vibrierendes Kaleidoskop aus zerbrochenen Steinen
Brennt in Seine Auge schwarze Sternen und Planeten ein,
Etwas Unendliches bekommt der Reisende geschenkt, wenn er
Die umgedrehten Bilder, heimliche alchemistische Lehren, gibt.

Wiederholt auf die Erde zurückkehrende Seelen – das sind
Diejenige die in mir lachen und weinen, wenn ich weiss, dass ich ein Schimmer
Von Nichtsein und von Wind im Weltall wandernd bin
Ein Verstand mit einem Ziel und einem glänzenden, wachen Kreuz.

Denn ich habe keine Muße in mir, künstlerische Leistungen zu vollbringen
Und keine Muße im Labyrinth. Ich würde an ein Teil des Schicksals glauben,
inmitten eines Lichtaufblühens, in den ich mich fühle,
mich selbst, ein Symbol und ein rosenbedecktes Kreuz.

Traducere de Dragoș CARASEVICI și Alexandra CHIRIAC

Premiul internaţional „William Blake” pentru ridicarea
vălului lui Isis prin metoda pluralismului iniţiatic
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Valentin CIUCĂ 70 de ani

O viaţă… printre
artişti şi himere

ulţi dintre prietenii mei artişti sau simpli
cetăţeni m-au întrebat, deseori, în ce lume
trăim. Iniţial, am crezut, cu oarecare lejeritate,

că voi putea răspunde spontan şi fără echivoc. Ei bine,
atunci când mi-am adunat cât de cât gândurile am
realizat că la o asemenea întrebare nu se poate răspunde,
expediind o formulare convenţională. Este limpede că
lumea se grăbeşte spre nu ştim unde şi o face în ritm mai
degrabă apocaliptic decât cumpănit şi cu un oarecare
sens. Dar cine mai are timp să se gândească pe sine sau
pe ceilalţi, atâta vreme cât schimbările de pe scena lumii
şi a vieţii par subordonate unei furibunde alergări spre
nicăieri. Nu văd, mai ales în spectacolul frenetic al
televiziunilor, altceva decât goana după reting şi, fireşte,
cât mai multă publicitate direcţionată spre liderii politici
şi tot felul de detergenţi care spală cu succes rufele
murdare, dar şi creierul celor convinşi că direcţia este
bună…

Dar ce rost au asemenea reflecţii atâta vreme cât
lumea defilează glorios către nicăieri, iar saltimbancii de
serviciu slăvesc gutural idoli falşi, agitând flamurile
iluzorii ale binelui public?... Unii vorbesc despre o nouă
Renaştere pe… Internet, despre o revoluţie culturală în
nu ştiu care local rău famat şi alte minuni devenite
banalităţi. Am impresia că toată lumea este în război civil
cu toată lumea, miza conflictului fiind probabil
prioritatea de a şterge putina spre alte galaxii…

Întrebarea dacă se poate trăi fără artă a fost
formulată de mult şi destui s-au grăbit să răspundă că se
poate… Puţini însă au gândit mai întâi şi abia apoi,
discret, au acceptat că se poate, dar… ar fi păcat. În
numele acestui timid ar fi păcat, creatorii nu au
abandonat propria lor misie umanistă şi continuă şi
astăzi să creadă şi să spere că oamenii au dreptul
inalienabil la frumuseţe... Am cunoscut în timp sute de
artişti de pe toate continentele şi am constatat că doar
arta poate uni cu adevărat popoare, indiferent de
culoarea pielii sau a limbii pe care o vorbeşte. Pictura
este o poezie mută, spuneau înaintaţii şi ne sugerau prin
aceasta faptul că arta în general se adresează sufletului şi
ţine de orizontul metafizic al transcendenţei…
Terapeutica prin frumos, exersată încă din vremuri
îndepărtate s-a dovedit a fi expresia înaltă a creativităţii
şi bucuriei de a fi, regăsită în sensul vital al comunicării
dintre oameni.

În copilăria mea am avut şansa de a cunoaşte , la
intervale diferite, câteva personalităţi care m-au marcat
deplin şi definitiv. La început a fost un pictor, pictorul
Dumitru Pavlu care a locuit o vreme pe strada
Berevoieşti din Vălenii de Munte. Îl vedeam uneori când
ieşeam de la şcoală, îl admiram tăcut şi-i respectam, cât
era posibil – liniştea interioară. Picta scene din mica piaţă
a oraşului, podul elegant arcuit peste Văleanca, casele ce
se ordonau pe firul drumului în pantă. Peste mulţi ani,

M
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am aflat că, pictorul Dumitru Pavlu are câteva
remarcabile portrete la Academia Română. Acest artist
m-a impresionat adânc, transfigurarea lui în timpul
creaţiei oferindu-i o aură ce-l făcea să semene cu figurile
sfinţilor din Biserica Sfântul Ioan. Tot acest pictor l-a
convins pe N.N. Tonitza să se stabilească o vreme în
cartierul Berevoieşti, al pitorescului orăşel Vălenii de
Munte, unde şi Nicolae Iorga avea o locuinţă şi organiza
în timpul verii celebrele sale conferinţe la care participau
şi distinse personalităţi ale culturii europene.

Fotografiile îl reprezintă pe Valentin Ciucă în postura de dirijor al evenimentelor culturale
(nu numai de artă plastică) din Moldova, arealul românesc fiindu-i doar o rampă de lansare
spre istoria contemporană a civilizației universale.

În oraşul copilăriei mele, evenimentele culturale erau
destul de rare, unicul cinematograf făcându-ne părtaşi la
serii nesfârşite de proiecţii cu filme ruseşti despre vitejia
ostaşilor sovietici. Pentru pornirea aparatului de proiec-
ţie, alimentat de un motor pe motorină, tot cartierul făcea
muncă patriotică în folosul culturalizării maselor.
Alteori, venea în oraş un zdrahon de peste 150 de
kilograme care învârtea pe cap un scrânciob cu lanţuri.
Acest Titi Boldescu părea un gigant desprins din
Legendele Olimpului, pe care le trăiam în direct… Când

deveneam prea insistenţi, artistul se prefăcea că ne
aleargă, iar noi o luam la sănătoasa cât ai clipi. Noroc că
prin jur nu era cânepă şi nici Mătuşa Mărioara…

Peste ani, în mod firesc, m-am emancipat şi preferam
ca partenere de joacă nişte sofisticate domnişoare venite
în vacanţă de la Bucureşti la ţară, şi locuiau într-o vilă,
alături de celebrul scriitor Miron Radu Paraschivescu.
Fetele erau frumoase, dar prea sofisticate pentru gustul
unui adolescent cu venituri reduse la un film pe săptă-
mână. Dragi îmi erau fetele înaltului demnitar al culturii
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proletcultiste, Nicolae Moraru, dar mult mai interesat am
fost de un omuleţ firav, tras la faţă şi neastâmpărat, pe
care-l chema Miron Radu Paraschivescu. M-a fermecat
cu totul acest omuleţ deoarece l-am surprins cum vorbea
ca de la om la cal cu o mârţoagă dintr-o piesă celebră,
unde mai era şi un om…

Vara aceea a fost lungă, Teleajenul aproape, apa
curată, orele de lectură obligatorii. În plus, aveam
dreptul, ocazional desigur, să ne vedem cu poetul.
Vorbea firesc şi cu oamenii şi cu animalele, de unde am
dedus că ştia limba acestora. Odată, am fost poftit şi eu
în sufrageria casei boiereşti. M-au atras tablourile de pe
pereţi, multe şi de toate felurile. Nu aveam curiozitatea
de a identifica autorii, ci doar de a le admira ca şi cum n-
aş mai fi avut ocazia fericită şi altădată. Cred că am fost
pe jumătate paralizat de respect şi mă gândeam la Cina

cea de taină, de acasă, o copie desigur, dar respectabilă.
Cred că acesta a fost momentul când, anticipativ, am
decis ca, atunci când voi fi mare, să mă ocup de artele
frumoase.

Anii au trecut şi, iată, la şaptezeci de ani, constat că
am slujit mai bine de patruzeci de ani în sanctuarele
Frumosului artistic. De la fiecare artist am învăţat câte
ceva, la fiecare vernisaj am trăit o emoţie. Cele aproape
şaptezeci de albume, monografii, studii sau eseuri
introductive, alături de încercarea unei Istorii a Artelor
Frumoase m-au convins că arta românească a avut şi are
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un potenţial solid configurat prin care participăm cu
demnitate la configurarea patrimoniului autentic al
valorilor naţionale şi universale.

2

În sfera artelor din Moldova, orice comentariu
trebuie să-i menţioneze pe ctitorii Gheorghe Asachi, Gh.
Panaiteanu Bardasare, C.D. Stahie, Gheorghe Popovici,
Ştefan Dimitrescu, N.N. Tonitza, Octav Băncilă, Aurel
Băeşu, Adam Bălţatu, Neculai Popa, Corneliu Baba,
Călin Alupi, Victor Mihăilescu Craiu, Eugen-Ştefan
Bouşcă şi toţi cei care au constituit noua generaţie unde
s-au remarcat regretaţii Dimitrie Bârleanu, Adrian

Podoleanu, Mircea Ispir, Ioan Gânju, Corneliu Ionescu,
Dimitrie Gavrilean şi încă mulţi alţii. Prin Liviu Suhar,
Valeriu Gonciariuc, Dan Covătaru, Val Gheorghiu,
Constantin Tofan, Dragoş Pătraşcu, Atena Simionescu,
Felix Aftene şi întreaga generaţie a optzeciştilor, cei din
recenta generaţie, optează pentru soluţii de exprimare
racordate post-modernităţii.

Orizontul creativităţii, la noi şi pretutindeni, se arată
deschis tuturor soluţiilor posibile, unele neinventate
încă. Vorba poetului candid - şi ce se mai poate, când totul
se poate?
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Cezar BOLLIAC                    200 ani de la naşterea poetului
Fiul greco-italianului Anton Bogliako şi al grecoaicei Zinca Kalamogdartis

(născut la 23 martie 1813 la Bucureşti), dobândeşte primele cunoştinţe acasă, având
ca profesor pe grecul Neofit Duca. După o scurtă tentativă de carieră militară, îşi
continuă studiile la Şcoala centrală din Bucureşti, a lui Wallenstein (1831), apoi la
Colegiul „Sfântul Sava” (1832). Editează şi conduce mai multe publicaţii:
„Curiosul” (1836), „Poporul suveran” (1848), „Expatriatul” (1849), „Buciumul”
(1862), „Trompeta Carpaţilor” (din 1865). Colaborează şi la „Convorbiri literare”,
„Curierul Românesc”, „Foaie pentru minte, inimă şi literatură”, „Steaua Dunării”,
„Vestitorul Românesc” ş.a. Articolele sale marchează geneza publicisticii politice
româneşti moderne.

Din 1833 face parte din Societatea Filarmonică, înfiinţată de Ioan
Câmpineanu, I.H. Rădulescu şi C. Aristia. În revista Foaie pentru minte, inimă şi
literatură apare articolul Poezie (1846) în care accentul se pune pe misiunea poeziei
sociale, poetul fiind influenţat de ideile programatice ale lui V. Hugo. Este unul
dintre fruntaşii revoluţiei de la 1848, participând la toate acţiunile ei importante:
este prezent la citirea proclamaţiei revoluţionare. În toamna lui 1849 trebuie însă să
părăsească Transilvania (deoarece împreună cu Bălcescu i-a susţinut pe
revoluţionarii unguri). Trece prin Constantinopol şi ajunge la Paris spre sfârşitul
anului 1850 unde se stabileşte împreună cu majoritatea celor exilaţi. În 1851 era
unul din cei trei membrii ai comitetului Societăţii studenţilor români din Paris, iar
în 1857, apare la Paris poemul Domnul Tudor. Episode de la revolution roumaine de
1821 şi editează revista Buciumul, care are mai mult un caracter politic, fără a lipsi
literatura, continuată apoi în România de Trompeta Carpaţilor (1865).
În 1858 întreprinde o nouă călătorie arheologică, fiind unul din premergătorii
acestei ştiinţe în România. Se stinge din viaţă pe 25 februarie 1991.

Cugetare
Nous naissons, nous vivons, bergère,
Nous mourons sans savoir comment;
Chacun est parti du néant:
Ou va-t-il?… Dieu le sait, ma chère.

(Voltaire)

Prieteni! priviţi zidul acela chinezesc,
Şi templii, elefanţii, colosuri egiptene,
Pagode suterane, pagode indiene,
Ce se mai lupt cu timpul ca neamul omenesc,

Şi spuneti, unde-i omul ce-odată le-a zidit?
Priviţi Memfis, Efesul, priviţi Babilonia,
Cetăţile gigantici din Indii şi Asia,
Cui vreţi a le şti vârsta din stilul ce-a pierit!

Priviţi! Sidonul, Tirul ce pe profeţi au dat;
Gândiţi l-a lor putere, pe lumea cunoscută; -
Cătaţi-le-ţi ruina! A! este prefăcută
‘N acele elemente din care s-a creat!

Oari unde e mulţimea ce-atuncea le mărea?
Şi unde l-e comerţul? Unde le e oştirea?

Unde le este legea? Ce s-a făcut mărirea,
Ştiinţa, avuţia ce-atunci le înflorea?

Miraţi-vă-ţi acuma de cărămida lor!
Împleti-vă-ţi muzeul de săpături, inscripţii!
Cătaţi chei d-alfabeturi! Croiţi-vă-ţi descripţii!
Râdeti d-a lor credinţă, de epopeea lor!

Trei mii de ani vor trece şi alţi pitici turbaţi
Vor popula deşerturi acuma neumblate.
Ca mâine Paris, Londra pe pietrele surpate,
‘Şi vor spune epopeea la altfel de-nvăţaţi.

……………………………………………

Ca mâine-n aste templuri, palaturi şi cetăţi,
Locaş al veseliei, al pompei, al trufiei,
Săracul unde-aţintă p-al beat de bucurie
Şi unde desfrânarea se-mbată-n nedreptăţi,

Castori or să s-adune; maimuţele, jucând,
Or să se strâmbe-n cioburi din lustrurile sparte;
Şi bufniţa, ciovlica, ţipând p-un colţ departe,
Vor trage prin palaturi haitic de lupi urlând…
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Panait CERNA 100 de ani de la moartea poetului

S-a născut la 25 septembrie 1881 în localitatea Cerna, cu numele
Stanciof (de origine bulgară). Opera sa literară este restrânsă: Poezii – 1910,
teza de doctorat Poezia de gândire şi studiile despre Eminescu şi Faust.
Cerna ieşise în lume, cu versurile lui entuziaste şi oneste într-o vreme de
mare fierbere culturală, când oameni şi grupuri literare care reînnoiau
timpii celui dintâi şi celui mai simplu naţionalism literar român. S-ar părea
că însuşi Titu Maiorescu a greşit în privinţa lui Panait Cerna. El realiza că
doar gândirea abstractă nu poate fi suficientă, atunci când în Germania, a
găsit în literatura clasică şi postclasică a nemţilor lirica filozofică
(Gedankenlyrik). S-a stins din viaţă la 23 martie 1913 mumurând: "in der
Poesie ist der Gedanke ein verfluchtes Ding!"...

Isus
Ai fost un om şi-ai patimit ca dânsul…
Un Dumnezeu- cum te credeau părinţii-
Pluteşte-n veci deasupra suferinţii:
El nu ne poate înţelege plânsul.

Pe Dumnezeu de l-am vedea în cuie,
Cu pieptul plin de lănci, cu pieptul supt,
Am spune ca-i un joc dar jertfă nu e:
El din fiinţa lui nimic n-a rupt.

Dar Tu ai sângerat pe negre căi.
Supt umilinţi ce nu le ştie cerul;
Tu ai gemut , când te pătrunse fierul,
De-au tremurat şi ucigaşii tăi.

Şi ochii tăi cei blânzi se înnoptară,
Şi gura ta s’a-nvineţit de chin,
Şi duhul tău, ce nu putea să moară,
A smuls din trup suspin după suspin.

Un om, un om, prin patimile tale!
Şi totuşi, cât de sus, lumina mea,
Te-a înaltat răbdarea sfânta-a ta!
De mila ta, la glasul tău de jale,

Să se deştepte morţi de mii de vremi
Şi-adâncul lumii sa se înfioare,
Iar Tu- să ai privirea iertătoare,
Un om să fii – şi tot să nu blestemi!…

Cum au putut să steie laolaltă
Atâta chin şi-atâta bunătate?
Se rătăceşte mintea şi nu poate
Să te urmeze-n lumea ta înaltă…

*
Al nostru eşti: al celor slabi şi goi –
Pământ ţi-e trupul şi-n pământ se-ascunde,
Dar umbra ta rămase printre noi
Şi inima-mi te simte orişiunde.

De sufletul ce-a întâlnit mizerii
Şi cu obolul său le-a vindecat,
Te-apropii lin, prin negura tăcerii,
Şi strângi în taină mâna care-a dat;

Apostolului răsplătit cu ură,
Tu-i spui: Mergi, nu eşti singur în durere!
Şi gura ţi-o-nfrăţeşti cu sfânta gură
Ce-a semănat nădejdi şi mângâiere;
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De cel ce geme, neputând să moară,
Apropii cupa liniştii de veci;
Mereu sporeşte-a inimii comoară
Şi drum de zâmbet laşi pe unde treci…

Al nostru eşti! Ce ochi vazu vr’odată
Că te-ai suit la cer, purtat de nori?
Ce gând nebun zvârli aceasta pată,
Pe cel mai mare dintre visători?

Putut-a oare sufletu-ţi să fugă
La cei senini şi fericiţi din cer,
Când jos, prin murmure de chin şi rugă,
Atâtea braţe tremură şi-l cer?

Nu, nu! Ale Golgotei reci piroane
Nu te-au lipit atât de strâns pe lemn,
Cât te-a legat de-acest pământ nedemn
Nemărginirea rănilor umane.

Atâta timp cât lutul n-o să crească
Copii asemeni chipului tău sfânt;
Atâta timp cât liniştea cerească
Nu se coboară-n inimi pe pământ;

Cât timp nu vezi aieve tot ce sameni,
Şi ochii toţi de plâns n-or fi deserţi,
Atât de mult Tu, cel născut din oameni,
Va trebui să mângâi şi să ierţi;

Atât de mult vei auzi jelire
Şi rana ta va sângera mereu-
Îmblânzitor de oameni prin iubire,
Tu ţi-ai ales destinul cel mai greu!

…Dar, când vei smulge-ntreaga omenire
Din somnul lung al greului răbdat,
Când nu va fi nici chin, nici rătăcire,
Atunce tu zâmbi-vei împacat;

Atunce numai îngerul hodinii
Va coborî supt ochiu-ţi înţelept:
Îti va culege de pe frunte spinii
Şi-ti va închide rănile din piept.

ANDREI  ŞAGUNA (20 dec. 1808 – 16 iun. 1873) - 140 de ani de la
moartea mitropolitului. Iată coperta revistei Contact international
care omagia printr-un întreg număr personalitatea cărturarului, acum
20 de ani.

Marii iniţiaţi au atras întotdeauna atenţia celor avizi de cultură.
Vizita de la Cerna.
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NICOLAE  GRIGORESCU (15 mai 1838 – 21 iul. 1907) - 175 de ani de la
naşterea pictorului. Pelerinaj la Casa  memorială din Câmpina.

APRILIE
• Regele CAROL II-lea (15 oct.1893 – 4 apr.1953) -
60 de ani de la moartea regelui

• ROMULUS VULPESCU (5 apr.1933 – 18 sept.2012) -
80 de ani de la naşterea scriitorului şi publicistului

• PANAIT CERNA (25 sept.1881 – 8 apr.1913) - 100 de
ani de la moartea poetului
• BARBU ŞTEFĂNESCU DELAVRANCEA(11
apr.1858 – 29 apr.1918) -155 de ani de la naşterea
scriitorului
• ADRIAN MANIU (6 feb.1891 – 20 apr.1968) - 45 de
ani de la moartea scriitorului
• GHEORGHE BRĂTIANU (21 ian.1898 – 24 apr.1953)
- 60 de ani de la moartea istoricului
• VASILE VOICULESCU (27 nov.1884 – 26 apr.1963) -
50 de ani de la moartea scriitorului

MAI
• GEORGE BARIŢIU (24 mai 1812 – 2 mai 1893) -
120 de ani de la moartea cărturarului

• OCTAVIAN GOGA (1 apr.1881 – 6 mai 1938) - 75 de
la moartea poetului
• LAURENŢIU ULICI (6 mai 1943 – 16 nov. 2000) -
70 de ani de la naşterea criticului literar

• PETRU DUMITRIU (8 mai 1923 – 6 apr. 2002) - 90 de
ani de la naşterea scriitorului
• JEAN BART (28 nov. 1874 – 12 mai 1933) - 80 de ani
de la moartea scriitorului
• AL. I. CUZA (20 mart. 1820 – 15 mai 1873) - 140 de
ani de la moartea domnitorului
• NICOLAE GRIGORESCU (15 mai 1838 – 21 iul.
1907) - 175 de ani de la naşterea pictorului
• ANA ASLAN (1 ian. 1897 – 20 mai 1988) - 25 de ani
de la moartea medicului
• GRIGORE MOISIL (10 ian. 1906 – 21 mai 1973) -
40 de ani de la moartea matematicianului

• ION CARAION (24 mai 1923 – 21 iul. 1986) - 90 de
ani de la naşterea scriitorului
• ION AGÂRBICEANU (12 sept. 1882 – 28 mai 1963) -
50 de ani de la moartea scriitorului

• ONISIFOR GHIBU (31 mai 1883 – 31 oct.1972) -
130 de ani de la naşterea cărturarului

IUNIE
• GHEORGHE EMINESCU (1 iun. 1895 – 5 iun. 1988)
- 25 de ani de la moartea istoricului
• ANDREI ŞAGUNA (20 dec. 1808 – 16 iun. 1873) -
140 de ani de la moartea mitropolitului

• GEORGE CIPRIAN (14 iun. 1883 – 8 mai 1968) -
130 de ani de la naşterea dramargului

• AUREL BARANGA (20 iun. 1913 – 10 iun. 1979) -
100 de ani de la naşterea dramaturgului

• ILARIE CHENDI (14 nov. 1871 – 23 iun. 1913) -
100 de ani de la moartea criticului literar

• ŞERBAN CIOCULESCU (7 sept. 1902 – 25 iun. 1988)
- 25 de ani de la moartea criticului literar
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Constantin DRAM

Despre o anume
obsesie

orian Carşochie a publicat, la Limes, un
roman cu totul demn de interes, nu atât

prin tema abordată (aceea, cumva mult
frecventată, a lumii noastre înainte de 89), cât
prin felul ingenios cu care rezolvă anumite
probleme ce ţin de scriitură şi care fac ca textul
să se citească, realmente, cu mare interes şi cu o
anume plăcere a lecturii ce nu exclude existenţa
comentariilor ample, a divagaţiilor, speculaţi-
ilor, recursului la document-dosar şi multe alte
găselniţe în timp ale romanului, acest „mon-
stru” al prozei moderne, ce subjugă, asimilează,
cotropeşte celelalte teritorii ale discursului
literar de ieri.

Lorian Carşochie, în Obsesia, pare a adopta
anumite tactici balzaciene, atunci când se fixea-
ză asupra unei lumi revolute, adusă către noi
prin procedee romaneşti. Discursul realist, în
variantă postmodernă, e, cumva, de actualitate
în paginilor unor prozatori din zilele noastre:
nu e deloc lipsit de importanţă faptul că nu
excelează în acest gen de scriitură oricare pro-
zator, deoarece e de presupus o mare cotă de
forţă narativă, o dozare ingenioasă a documen-
tului cu ficţiunea, ştiinţă subtilă a navigării
printre provocările cu care postmodernitatea îi
ispiteşte pe prozatori de câteva decenii bune.
Obsesia lui Lorian Carşochie e o bună

dovadă a navigării cu succes prin ape nu
tocmai sigure; sunt câteva puncte forte ale unui
roman, bine gândit şi redactat cu interes pentru

lectură. E, în primul rând, felul în care
naratorul re-desenează pe o hartă virtuală a
satului proiectat în romane, imaginea unui loc
care trece de mitizările canonice sau de
efuziunile lirice cu care ne obişnuiseră multe
pagini de gen. Butuceni devine un loc despre
care se relatează, dincolo de aparenţele
omniscienţei balzaciene la care naratorul face
recurs cu mare sagacitate, în chei multiple,
dintre care nu lipsesc sarcasmul, ironia,
umorul, absurdul, satirizarea şi caricatura
absurdă. Nu e un centru deosebit, dar e un loc
ce trăieşte sub acelaşi fus orar cu capitala şi,
desigur, diferit prin aceasta de mari metropole
ale lumii, trăitoare după alte repere spaţiale. De
altfel, naraţiunea sugerează un fel de
comunicare invizibilă ce leagă satul de restul
lumii, fără ca prin aceasta să i se ştirbească
oarece din unicitatea croită, frecvent, cu mare
vervă discursivă. Urmează, apoi, ştiinţa facerii
de personaje, din care câteva pot rămâne într-o
galerie ad-hoc. Dincolo de observaţiile şi
comentariile, să le spunem din off, nu sunt
deloc lipsite de savoare cele care vin dinspre
interior, sintetizând bârfa şi zvoneria locală
într-un privilegiu de rangul doi al naratorului.
Un bun exemplu  e cel în care satul ia notă de
schimbările ce apar în viaţa primarului, venit
de aiurea, cu nevastă ce poceşte cuvintele ca să
nu pară din zonă, cu poreclă sugestivă
(Limbric) şi cu parvenire materială ce lasă loc

L
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de interpretări. Dar turul de forţă al naraţiunii
se remarcă în construcţia celor două personaje
/ cu trimiteri spre familiile adiacente: profeso-
rul Arghiloaie, respectiv bătrânul Trompac,
piese de rezistenţă ale acestui roman, personaje
construite în mod deliberat antitetic, deoarece
acest roman nu este marcat de posibile exa-
gerări sau şarjări de expresivitate sau conţinu-
turi, accentuînd caricatura sau vitriolarea, din
motive ce ţin de completarea fericită a reţetei,
în bună parte, post balzaciană. Profesorul de
ideologie comunistă depăşeşte multe dintre
personajele ce ţin de trecerea de la lumea rurală
către cea urbană, fie li prin apartenenţa simpli-
ficată la orizonturi proletare. Cu minuţie de
cronicar, naratorul detaliază istoricul femeilor
Arghiloaie ce au darul de a face copii fără taţi
cunoscuţi şi urmăreşte devenirea unui mic
monstru, fără circumstanţe atenuante, a cărui
principală isterie va fi, la un moment dat, chiar
suprimarea satului natal de pe faţa pământului.
În spatelor vorbelor sale se ascunde temuta
ideologie partinică a confecţionării omului nou,
ipostază de care râde amar un alt personaj

forte, bine ancorat într-un muzeul al ţăranilor
din romanul satului românesc, bătrânul Ghiţă
Trompac, cel care e considerat simbolul satului
vechi şi al acumulării chiabureşti, într-un sat şi
o ţară supusă schimbărilor radical-comuniste.
Pentru cititorul acestui roman, felul în care, de
la capitol la capitol se trece la o altă temă, la
altă imagine/ comentariu constituie un alt
punct forte, senzaţia fiind mereu de deschidere
a unor noi şi noi fişiere dintr-o structură
impresionantă ce constituie romanul Obsesia.

Mai e un aspect, la fel de demn de interes.
Naraţiunea reuşeşte să îmbine umorul şi viziu-
nea unui absurd ironic într-un chip fericit,
reuşind scene cu totul deosebite, cum ar fi
aceea din debutul romanului, în care, după ce
profesorul Arghiloaie trimite afară, la propriu,
pe mai toţi cursanţii, sala se umple de rân-
dunele, păsări taxate de agitatul activist comu-
nist ca elemente nestatornice si migratoare.

Curat activist de partid, original şi con-
vingător personaj, originală viziune, într-un
roman de bună calitate. Obsesia lui Lorian
Carşochie.

Eugen Mircea, Primavara
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Ioanid ROMANESCU

Considerat de criticul literar Nicolae Manolescu „un
poet puternic şi cu personalitate”, Ioanid Romanescu
a fost una dintre vocile importante ale poeziei
române contemporane. Pe numele adevãrat Valentin
Tudose, poetul s-a nãscut  la 4 octombrie 1937, în
comuna Voineşti, judeţul Iaşi. A urmat şcoala
primarã în satul natal, apoi cursurile şcolii normale
„Vasile Lupu” din Iaşi (1951-1955). A funcţionat ca
învãţãtor şi profesor suplinitor în satul Româneşti -
Iaşi, între anii 1955-1957. În 1962 se înscrie la
Facultatea da Filologie a Universitãţii „Al.I. Cuza”,
iar în 1969 susţine examenul de stat cu lucrarea „Idei
fundamentale în poezia lui Nicolae Labiş”. A lucrat
ca redactor la „Ateneu”, apoi la „Convorbiri
literare”, debutând în „Iaşul literar” nr.11 din 1961,
cu poeziile Vrei sã umbli cu mine? şi Floare de lotus
albã, sub semnãtura Ioanid Romanescu. Poetul a
debutat editorial în 1966, cu volumul Singurãtatea în
doi, prefaţat de poeta Otilia Cazimir. Au urmat 27 de
cãrţi de poezie, multe dintre manuscrisele sale încă
ieşind la iveală din sertarele prietenilor săi pe care i-a
îndatorat cu o inestimabilă moştenire după 20 martie
1996, când, fizic ne-a părăsit. Revista noastră se
bucură a-i fi legatarul unei părţi din uriaşa sa
moştenire, continuând să-i onoreze prietenia acordată
încă de la primele sale apariţii.

Aşa
Uite aşa spuneam patinoarei
nu lăsa ochiului nu lăsa timp
să se adăpostească la picioarele tale fragile.
Uite aşa spuneam eşti prea frumoasă tu
să mai dansezi pe muzică de prânz
Mulţimeşte-te cu această lumină înţepătoare
cu mâinile mele nordice
fii respiraţia mea de scafandru
Ce-ţi trebuie gloria şi false diamante
ce-ţi trebuie instrumentele lor
furtune prin care apa de mult a pătruns

îmbătându-i
uite aşa spuneam fii respiraţia mea
căci te iubesc prin branhii prin

cea mai lungă tăcere

* *
*

Tăcere a milioane de porţi induse
dăruieşte iluzii puternice singurătăţii,
aprinde memoria fiilor săi
înainte ca ei să se nască,
retează cu grijă
arborii în care dorm hamadriade,
Închide-mă încă o dată în lăuntrul
fiinţei ca sunt – să nu mai ştiu ce sunt –
şi luminează astfel pentru totdeauna
până departe clipa morţii mele.



312 vol. 23, 106-107-108| aprilie-mai-iunie, 2013

O flacără-n
adâncul unei
mări

Ea apăruse-n viaţa mea dintâi
ca o aluzie la divinitate –
în viaţa mea dintâi (rugându-mă Ei)
mâinile mi-au devenit Catedrala lui Rodin

nu vă miraţi
dacă mă-mpiedic de fiecare piatră,
dacă uit foarte repede
sau dacă nimic nu mă-nfioară

poate astăzi acolo
- în visul celei ce s-a stins –
umbra mea întârzie tremurând
în pragul uşii întredeschise

căci din adâncul fiecărei nopţi
– din patul meu ca o corabie străpunsă
de raza unei stele îngheţate –
tulbură toate luminile celălalt eu.

Dragostea mea
– câmpul minat
al poesiei

În oraşul acela unde mă aşteaptă
o femeie – vorba lui Joyce – ca o iapă de

Pomerania
(pentru că am iscat o mitologie a ninsorii)

în oraşul acela unde mai de mult
cineva mi-a spus că sunt prea obraznic

pentr-a fi artist

acum de-o parte şi alta a ghilotinei
am pus flori – toţi vor să mă primească
în urale, ca pe un erou

imbecilule ! – aud strigând femeia
cu care mă tot scald în acelaşi
baptisteriu, nefiind catolici –
umflă-mă !
nu-mi trebuie samurul şi diamantul !

iar eu:
strânge din fălci şi saltă-mă, trăpeaso !
am lansat o lozincă absurdă
şi-un cântec pentru mulgătoare
– decât Cresus din Lydia sunt mai bogat –
nu simţi cum te apasă gloria ?

Pygmalion
Ce  cap, ce mână, ce daltă
un Pygmalion, grecilor ?
un zeu turbat ajuns la voi
târându-şi gura pe o piatră
dădu perfecţiunii formă

atunci eraţi seduşi de războaie –
cum avea să apară tocmai dintre greci
un Pygmalion ? prin ce dovediţi ?
aşadar cu ce drept aţi dat
unuia dintre voi numele zeului ?

din cauza voastră, grecilor,
toată dezordinea lumii ! prea mulţi
vor să împingă altora pe gât
Pygmalionii lor, despre care nici ei
nu cunosc absolut nimic.
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Constantin COROIU

Oraşul lui
Dimitrios

ai întâi a fost Marea
Egee. O mare „îmblân-

zită” de greci şi de zeii lor tutelari,
dar care nu şi-a pierdut misterul.
Dimpotrivă, şi I-a adâncit. O mare în
multe culori căreia îi mai lipsea ceva
pentru a deveni parte dintr-un
spectacol grandios. Şi fiindcă nimic
nu este mai în spiritul eternei Elade
decât amfiteatrul – şi desigur piatra
şi marmura – zona cea mai îngustă a
Golfului Thermaikos, acolo unde
colinele formează un uriaş amfi-
teatru, apărat de vânturi şi intem-
perii, a trebuit să se ivească
Salonicul.

Privit de pe mare, oraşul are
forma unei uriaşe potcoave sau a
unei semilune care parcă îmbrăţi-
şează golful, ca o predestinare, căci
Salonicul avea să se afle sub
dominaţia turcească aproape jumă-
tate de mileniu, mai exact din 1430 -
deci cu 23 ani înainte de căderea
Constantinopolului, ce a marcat
dispariţia Imperiului Bizantin – şi
până în 1912.

Anul acesta, Salonicul a aniversat
2325 de ani de la prima atestare
documentară. Mărturiile arheologice

– atât de numeroase în această parte
a Balcanilor – vorbesc fără putinţă
de tăgadă de o prezenţă mult mai
veche a omului pe malurile golfului
atât de râvnit şi disputat. Fondatorul
oraşului, astăzi metropolă, regele
macedonean Cassandru, i-a dat
numele soţiei sale – Thessaloniki,
care era nimeni alta decât sora lui
Alexandru Macedon. Cu asemenea
fondatori, destinul unei Cetăţi, al
unui oraş, nu poate fi decât unul
excepţional. Un destin frământat,
tragic, adică măreţ. În fond, ce poate
fi mai definitoriu decât cine te
tutelează din adânc de vreme şi prin
vreme, la cine te raportezi, pe cine
admiri sau la ce şi la cine te închini.
S-a spus, pe bună dreptate, că este o
mare diferenţă între cineva care s-a
născut şi a copilărit pe Via Dante din
Florenţa, de pildă, şi altcineva
pentru care paradisul copilăriei l-a
constituit – să zicem – Strada 44 din
New York.

Există locuri care atrag şi stimu-
lează spiritele întemeietoare. Saloni-
cul este unul dintre ele. Căci, la vreo
şapte veacuri de la botez, în secolul
al IV-lea, la anul 305, după Hristos,
un ofiţer din garda Salonicului, în
vremea împăratului roman Galerius,

a adoptat creştinismul şi şi-a luat
greaua misiune de a-l propovădui,
încălcând astfel edictele în vigoare.
Acel tânăr ofiţer – Dimitrios – a fost
torturat şi executat pentru misiona-
rismul său, devenind astfel martirul-
protector al oraşului Salonic care, de
altfel, îl şi omagiază în luna
octombrie a fiecărui an prin ample
manifestări, sub genericul Dimitria.
Unde a fost martirizat Dimitrios se
înalţă o biserică ce-i poartă numele.
Cripta de la subsolul acesteia
constituie un loc de pelerinaj pentru
toţi creştinii.

Începând din anul 330, când
Constantinopolul, pe care împăratul
Constantin îl transformase într-o
strălucitoare metropolă, devine noua
capitală a Imperiului Roman de
Răsărit, Salonicul este al doilea pilon
al Imperiului. Un oraş aureolat de
geniul întemeierii şi sfinţeniei în care
s-au născut figuri legendare, precum
fraţii Kiril şi Metodiu, care au
tălmăcit în limba slavă cărţile sacre.
În misiunile lor, ei au răspândit
creştinismul în lumea slavă, înteme-
ind astfel o spiritualitate şi o civili-
zaţie ce i-au impus în conştiinţa
creştinătăţii ca părinţi ai ortodoxiei.

M
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Yannis Stavrou (fragment din lucrari dedicate urbei natale)

Salonicul este reprezentativ pen-
tru istoria Balcanilor şi a Europei. O
istorie însângerată. El a trebuit să
suporte însă nu doar vicisitudinile
istoriei. Un mare incendiu ce s-a
produs în 1917 a distrus centrul
istoric al Salonicului. Avea să fie în
întregime reconstruit. De-a lungul
istoriei, oraşul ca un imens amfi-
teatru, sfidând parcă întinderea
Mării Egee, a cunoscut multe
momente de înflorire. E adevărat
însă şi că – tocmai din cauza
valurilor istoriei – unele fapte au
venit la Salonic cu întârziere.
Universitatea Aristotel, de pildă, s-a
inaugurat abia în 1926. Astăzi este,

prin numărul facultăţilor şi al
studenţilor, una din cele mai mari
din Balcani.

Ca tot ce e grecesc, Salonicul este
un oraş orgolios. El se situează în
Grecia, pe locul al doilea, după
Atena. Dar, poate că dacă n-ar fi
Atena, lumina şi memoria adesea
mustrătoare a Europei şi a umani-
tăţii, Salonicul nu ar suporta locul
secund. Însuşi faptul de a se situa
imediat după Atena este un titlu de
nobleţe. Şi ca port, Salonicul este al
doilea – după Pireu –,dar aceasta
nu-l împiedică să fie unul dintre
centrele comerciale cele mai
importante ale continentului şi ale
lumii. Târgul Internaţional e un
reper important. Este şi firesc, având
în vedere zona în care se află
Salonicul şi vocaţia de negustor a
grecului. De altfel, nu doar Târgul ca
atare – două sute de mii de metri
pătraţi – îi atestă vocaţia comercială.
Nu cred să existe ceva pe planetă
care să nu se găsească, să nu se
vândă şi să nu se cumpere la
Salonic. Un oraş al tranzacţiilor, al
afacerilor, un oraş cosmopolit care,
însă, nu-şi trădează nici o clipă
specificul, caracterul, începând de la
atmosfera fascinantă a Bazarului de
un pitoresc inegalabil şi până la
vestigiile unui îndepărtat şi dra-
matic trecut.

Peste străzile cu o circulaţie
sufocantă, paralizantă în anumite
momente ale zilei, poluate din păca-
te, mai ales sonor, de motociclete (mi
s-a spus că trei sferturi din
accidentaţii din spitalele Salonicului

sunt motociclişti), peste sunetul
sirenelor din port şi peste liniştea
patriarhală a caselor cocoţate în
vârful colinelor ce parcă se ridică din
mare, pluteşte aerul unei spiritu-
alităţi adânci, care evocă un suflet şi
o istorie de multe milenii. Şantierele
arheologice, zidirile vechi şi stră-
vechi dintre care se detaşează
Turnul Alb în formă circulară
(emblema Salonicului), datând din
secolul al patrulea d.H. şi adăpos-
tind un valoros muzeu, alte edificii
îţi aduc aminte la tot pasul că te afli
în Grecia, unde totul se poate vinde
şi se poate cumpăra, în afară însă de
Istorie, de Cultură, de Artă, de
Suflet. Nimeni nu poate vinde şi nu
poate cumpăra fie şi un fragment, o
picătură din toate acestea pentru
simplul motiv că ele nu au preţ, nu
pot fi negociate.

... O seară limpede de primăvară.
Mă aflu undeva pe cea mai înaltă
culme care se înalţă cu case cu tot
din mare. Pe întinsul acesteia văd, în
lumina roşietică a crepusculului,
nave până departe, la orizont. M-am
întors cu o oră în urmă din locurile
unde se află mormântul regelui
Filip, tatăl lui Alexandru Macedon,
dar şi ruinele Palatului Macedonilor.
De sus, aud freamătul estompat al
metropolei, ghicesc febra afacerilor
şi mă gândesc la toate cele trecă-
toare, precum neînsemnatele noastre
vieţi...

Neatinse, mereu vii sunt însă în
oraşul lui Dimitrios Spiritul şi o
neasemuită mitologie.

Din dragoste pentru Thessaloniki, la început de primăvară, omagiul Julietei Carmen Pendefunda
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Cornel UNGUREANU

Moldova literaturii, în secolul XX
Câteva repere
(continuare din ediţia precedentă)

De la Junimea la programele poetice ale anilor 70

I. Ioan Petru Culianu, Mircea
Ciobanu, Mihai Ursachi, Dan
Laurenţiu. Sincronizări.

uimitor cât de multe personaje importante îşi
intersectează  traseele, ideile,în opera şi în viaţa
lui Neculai Culianu (n. 29 august 1832, Iași —

d. 28 noiembrie 1915, Iași), străbunicul lui Ioan Petru
Culianu. A fost astronom, a fost matematician cu studii
strălucite în Franţa, a lucrat la Observatorul Astronomic
din Paris. Din 1865  până în 1905 este  titularul catedrei
de astronomie a Universităţii din Iaşi. Unde a fost şi
Rector. A întemeiat reviste, a fost membru al Academiei
române şi al Junimii. Dacă  străbunicul este o personali-
tate importantă a ştiinţei şi a culturii, străbunica, Aspazia

Stamati-Ciurea este nepoată a scriitorului Constantin
Stamati. Nu putem să scriem despre Ioan Petru Culianu
fără a stărui, fie şi în trecere, asupra arborelui genealogic:
asupra statutului de matematician şi de astronom al
străbunicului său. Şi asupra acestui teritoriu  care îi
adăposteşte demersurile de tânăr creator: Casa Culianu.
Era, prin urmare, firesc ca, în străinătăţile în care îşi
trăieşte exilul de tânăr cărturar să se oprească asupra
poeţilor pe care i-a descoperit - ca tânăr cititor de
literatură: ieşenii lui. Pii lui, reali sau posibili, aliaţii lui.
Aşa că, în 1973 va publica, în Fiera Letteraria un  articol
despre

1.Dan Laurenţiu: „E totdeuna greu să poţi ghici
judecăţile viitoare ale criticii şi să declari despre o operă
că va face o mare carieră; se poate totuşi vorbi de creaţii

E

GEOGRAFIE  LITERARĂ
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menite să dăinuie în timp. Iar poezia lui Dan Laurenţiu e
probabil una dintre acestea, şi pentru că a fost făcută să
nu placă într-un moment istoric şi într-un anumit climat
literar, cum este cazul poeziei lui Marin Sorescu”. Marin
Sorescu este scriitorul tânăr de succes al anului 1973. A
fost student la Iaşi, a debutat la Iaşi. S-a mutat la
Bucureşti unde a devenit vedetă. Şi urmează o paranteză
pentru a lămuri cititorului italian, regimul poeziei lui
Marin Sorescu:

„Sorescu a ştiut, cu un fler remarcabil, să asimileze
tendinţele elitelor culturale de la Bucureşti, care, sub o
formă sau alta, au manifestat o rezistenţă pasivă faţă de
ideologia oficială. Şi a ştiut, de asemenea, cum să se facă
accesibil unui public mediu”. Sorescu  s-a integrat
tendinţelor culturale de la Bucureşti, Dan Laurenţiu  „a
rămas” la Iaşi. Sau a rămas în lumea de odinioară. El
scrie altfel – el scrie „pentru nimeni” „Chiar dacă
descinde din George Bacovia şi a scris, poate,  despre
acesta din urmă cele mai frumoase pagini de critică, Dan
Laurenţiu nu mai e poetul micului târg de provincie
străbătut de presentimente apocaliptice; vrea să-şi asume
destinul dramatic al celui care, în vânzoleala inutilă a
istoriei, face un gest suprem de refuz la tot ce-l
înconjoară, într-o încercare de a se recupera pe sine
însuşi”. Ioan Petru Culianu revine asupra lui Dan
Laurenţiu un an mai târziu, în Limite:

„Am avut ocazia să scriu despre Dan Laurenţiu într-
o revistă italiană, dar am scris prea puţin...Laurenţiu e
un personaj incomod (deşi nu foarte, şi nu în acelaşi fel
ca Goma şi Ţepeneag): e un poet alchimist,. Un Doctor
Faust preocupat doar de retortele sufletului său.
Gesturile istoriei  sunt Apele/acestei zile oarbe de care
se poate salva doar cel ce se izolează total..”. Dan
Laurenţiu, scrie Ioan Petru Culianu, schiţând simetrii
previzibile, trăieşte separarea totală de ceialalţi. E un
mare însingurat, “un criptic şi un creator pentru o elită
care încă nu există”.

Poate că  nu e rău să scriem că părerile criticilor care
au scris despre Dan Laurenţiu după 1973 (1977) nu s-au
depărtat de cele ale lui Ioan Petru Culianu.  Fiindcă
dialogul cu Eminescu  (cu postumele lui Eminescu, cele
studiate/citate de Negoiţescu) este, poate, cel mai
semnificativ   între "dialogurile" pe care le propune Dan
Laurenţiu :

"Între aceste ziduri palide/ în această lumină
obscură/ de zori sau crepuscul amar/ stă demiurgul de
viaţă el nu va muri// spânzurat de furia recea-a

cuvintelor/ pe care-o clatină deasupra capului meu/
pasărea paradisului vai ce noroc/ pământ fără vină bolţi
singuratice am//eu vă anunţ că în gura timpului/ unde
părinţii dorm un somn divin/cu ochii larg deschişi  în
aşteptarea fiului/ pasărea paradisului cântă fericita mea
moarte// fericita moarte între bolţi/ de-ntuneric ard
coroane de foc/ pe o frunte tragică/ aceasta erste
rugăciunea// şoptiţi-o  cu buzele palide/ în zori în
amarul crepuscul/ din somnul părinţilor mă scol/ eu
fiul sfânt şi demiurgul sfânt "(Nemuritorul) . Există două
feluri de a lega cu  modelul eminescian ; unul, mizând pe
sintagmele, pe atitudinile, pe metaforele făcute celebre
de melodia eminesciană, de poetul enorm popular prin
antume şi altul, pe înţelesurile secrete ale poeziei sale ;
pe regalitatea poetică, pe înţelesurile depărtate de
"profanul vulg". Poetul realizează – încearcă să
descopere "limba " în care scrie nemuritorul şi să lege un
dialog  cu el. Să-i vorbească despre distanţele care îi
separă. Iată Binele serii :

"O câtă părere de rău/în acest suflet fericit
cândva/de cântecul fără prihană/ al sirenelor// şi câtă
amară bucurie/ bate în această inimă/ obişnuită cu
amarul întuneric/ al zilei fără nicio candelă în ceruri//
totul e să-ţi aduci aminte/ de ceea ce nu ţi s-a întâmplat/
totul e să vezi cu ochii tăi morţi/ pentru acestă lume."
Eminescianitatea lui Dan Laurenţiu conferă statut zeiesc
poetului, dar şi alesei sale. Orice gest e încărcat de
sacralitate, orice mişcare/călătorie pare a fi comentariul
celei din Luceafărul :

"Iubitule iarăş îngheaţă/ sfera luminii tale
simbolice/ o pasăre a  bătut cu aripa în geamul nostru/
bine-ai venit, prinţ al întunericului//sori negri îţi
mângâie fruntea/culcată pe braţele mele/ca remuşcarea
unui geniu/rătăcit lângă o fiinţă muritoare/va opri
timpul va opri timpul/de-acum va fi ceea ce a fost/în
amurgul adus de zăpezile/mâinilor tale obişnuite cu
suferinţa// uită căderea eu sunt pacea somnului/rămâi
şi cenuşa mea înşelându-ţi/ pleoapele de mătasă/îţi va
lumina calea prin moartea puternică. (Călătoria)

În fond,  în postafaţa pe care o scrie la volumul
antologic Poziţia aştrilor (1980), Dan Cristea poate să
numească originalitatea poetului :

"Ivită dintr-o estetică a infailibilităţii actului liric şi
dintr-o gesticulaţie singularizatoare, poezia de rafina-
ment intelectual şi sufletesc a lui Dan Laurenţiu îşi
încorporează un nucleu de profundă umanitate, con-
vertind în imagini plastice relaţii permanente şi esenţiale
ale omului.  Ea reuşeşte să înnobileze termenii negativi ai
"absenţei", să-i covârşească şi să-i transfigureze prin
realitatea  seducătoare, plină a verbului poetic". Poate că
Hieratică Fiinţa invită la recunoaşterea altui tipar
eminescian: "Mormânt albastru de iarnă tu luminezi/ cu
ochii deschişi/ setea mea de repaos/ în sicriul acestei
zile//patul nu se mai clatină/ pomul a îngheţat şi iată/
un ideal de pace triumfând/ la naşterea mea în peştera
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crepusculară//ce bine a fost să cobor aici/iubit-o nu-ţi
fie teamă când auzi/ bătrânul mârâit al spiritului/ sunt
eu deschide sicriul acestei zile". Energiile profetice,
stările triumfal extatice, comentariul lui Eminescu
neptunic sunt înlocuite de rugăciune; apare figuraţia
lumii de dincolo – a posibilelor întâlniri. Patul metafizic
(Pontica, 2000), volumul postum al lui Dan Laurenţiu,
este, ca şi Puntea lui Marin Sorescu un  monolog  al
agoniei, cu întrebări despre rostul celor care au fost şi ale
celor care vor fi. În aşteptarea plecării, poetul încearcă a
scrie despre "marea trecere". Să transcrie, sub semnul
rugăciunii,   aceeaşi poezie de iubire:

"Ce bine e Doamne/să dorm lângă Tine/ este la fel
de bine/ de parca aş dormi// lânga femeia/ pe care o
visez/ şi n-am întâlnit-o/ ea rataceşte pe drumuri/
necunoscute// prin păduri şi prin/ lacuri ascunse de
vederile/ omului/ ea se ascunde de mine// eu sunt un
zeu/si nu stiu/ prin ce tufişuri/si ape s-a ascuns//ea a
plecat prin/marile sudului sau ale nordului" (Ce bine)
Poezie de iubire, sub semnul desăvârşirii absenţei:
"Femeile mi-au provocat/ atâta durere de câte/ ori le-am
întâlnit/cred ca este o amintire/ de când ieşeam
din/burta mamei/şi strigam în gura mare/nu mă
aduceţi aici " (Poetul si femeile pe care le-a iubit) "Aşa
zisa artă pe care/am cultivat-o cu ardoare/ştiu astazi la
bătrâneţe/că era un minus habens//al meu/dar unde eram
eu/care sunt cel mai inteligent/şi sensibil animal//de
pe faţa pământului/mă întreabă dimineaţa/vrăbiile care
mă vizitează/si-mi fac ochi dulci//la fereastră/eu le
raspund ca pe vremea aceea/zburam în noapte cu
bufnitele/pasarile nopţii şi ale înţelepciunii"( Boala şi
arta)

"La uşa mea zgreapţăna lupul/eu îl aud şi el îmi
spune/lasă-mă să intru//ştiu că eşti singur/şi suferi/tu
vei dormi nu în patul tău/ci pe covor acolo unde/îmi
place mie//să beau sânge/şi să mănânc carne vie//eu
deschid uşa/un înger alb//cu voaluri şi dantele/se
aşeaza în genunchi/ la picioarele mele" (Lupul de la
miezul noptii).

Poate  între „dialogurile” pe care Dan Laurenţiu le
poartă cu Ioan Petru Culianu ar putea figura şi eseul
Poezie şi rugăciune, aşezat sub motto-ul „De la hotarul
morţii/ aduci o ştire despre viaţa ta” „Aceste versuri –
scrie Dan Laurenţiu  pe care le-am publicat în urmă cu
mai bine de douăzeci de ani - nu le-am scris în urma
unor meditaţii strict teoretice, ca pe o finalitate, deci, a
unui riguros program poetic,  ci ele au venit spontan, la
începutul unui poem care mai curând semăna cu un
oftat, cu ultima suflare a unui om care a ajuns la capătul
puterilor: erau, deşi plasate la începutul discursului meu,
concluzia unei experienţe care se desfăşura acum, invers
, o rememorare a vieţii în ceea ce are ea sublim, orbitor, şi
misterios, pornind de la sfârşitul ei, de la moarte, către
izvoare, către origine”. Programul poetic al lui Dan
Laurenţiu păstrează simetrii cu programul  de savant
(dar şi de scriitor) al prietenului său: „Ars amandi = ars

scribendi = ars moriendi, iată o triadă a imperativelor
care care mi s-au impus la modul categoric şi pe care mi-
am proiectat-o, conştient sau mai adesea nu, ca pe sfântă
treime coborâtă în experienţa mea esenţială pentru a o
înălţa la rangul unei speranţe de mântuire, în depăşirea
limitelor istorice, temporale şi  care să mă integreze în
ritmurile eterne ale creaţiunii dintâi, şi să mă redea unui
paradis  din care toate aceste experienţe abisale -
dragostea şi moartea retrăite prin artă – îmi dau de ştire
că eu l-am locuit cândva, dar am fost alungat, şi că deci
unicul efort care ar da un sens existenţei mele ar fi să
regăsesc  acel loc privilegiat, transcedental, de dinaintea
oricărei experienţe istorice”.

Patul metafizic (Pontica, 2000), volumul postum al
lui Dan Laurenţiu, este, ca şi Puntea lui Marin Sorescu
un  monolog  al agoniei, cu întrebări despre rostul celor
care au fost şi ale celor care vor fi. În aşteptarea plecării,
poetul încearcă a scrie despre "marea trecere". Să
transcrie, sub semnul rugăciunii, aceeaşi poezie de
iubire:

"Ce bine e Doamne/ sa dorm lânga Tine/ este la fel
de bine/ de parca as dormi// lânga femeia/ pe care o
visez/ si n-am întâlnit-o/ ea rataceste pe drumuri/
necunoscute// prin paduri si prin/ lacuri ascunse de
vederile/omului/ea se ascunde de mine// eu sunt un
zeu/ si nu stiu/ prin ce tufisuri/ si ape s-a ascuns// ea a
plecat prin/ marile sudului sau ale nordului" (Ce bine)
Poezie de iubire, sub semnul desăvârşirii absenţei:
"Femeile mi-au provocat/ atâta durere de câte/ ori le-am
întâlnit/ cred ca este o amintire/ de când ieseam
din/burta mamei/si strigam în gura mare/nu ma
aduceti aici "(Poetul si femeile pe care le-a iubit) "Asa
zisa arta pe care/am cultivat-o cu ardoare/ stiu astazi la
batrânete/ca era un minus habens// al meu/dar unde
eram eu/care sunt cel mai inteligent/ si sensibil
animal// de pe fata pamântului/ ma întreaba
dimineata/ vrabiile care ma viziteaza/ si-mi fac ochi
dulci// la fereastra/ eu le raspund ca pe vremea aceea/
zburam în noapte cu bufnitele/ pasarile noptii si ale
întelepciunii" ( Boala si arta)

"La usa mea zgreapţăna lupul/eu îl aud si el îmi
spune/lasă-mă să intru//ştiu că eşti singur/şi suferi/tu
vei dormi nu în patul tău/ci pe covor acolo unde/îmi
place mie//să beau sânge/şi să mănânc carne vie//eu
deschid uşa/un înger alb//cu voaluri şi dantele/se
aşeaza în genunchi/ la picioarele mele" (Lupul de la
miezul noptii)

2. Mihai Ursachi este, de asemenea, o frumoasă
amintire ieşeană. De reţinut ar fi paginile lui Ioan Petru
Culianu  din Limite, 1977. După ce evocă perioada de
puşcărie a lui Mihai Ursachi, notează efortul poetului de
a face ca volumul « să apară ». Acest poet « de mare
clasă » are ceva « de poet de Carmina burana, de goliard
învederat care se-nchide în casă pentru a plânge o clipă,
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apoi se urcă iar pe carul de carnaval. E poate mai
degrabă un mistic jucăuş decât un goliard, un « cicisbeu
al ţărânii » care aspiră la o « nuntă în cer », la o
« însurătoare cu lumina ».  Are voluptatea numelor
sonore şi a invenţiilor verbale , e înţelept cu humor
precum  Nastratin, are fineţea unui incizor şi farmecul
desuet al unui romantic răspopit. Ceea ce, mutatis
mutandis, şi este »

Arborele genealogic al lui Mihai Ursachi, ca şi al lui
Ioan Petru Culianu, pare a fi legat de cei mari ai
literaturii române. Face parte, prin itinerariile părinţilor
săi, din familia lui Eminescu, a lui Creangă. Ipoteştii,
Humuleştii ţineau de itinerariile alor săi. În Ieşii afirmării
şi ai gloriei sale, i se spunea Magistru. "Calitatea de
Magistru o căpătase încă din tinereţe, prin ţinuta morală
impecabilă, prin discursul original despre filozofie şi arte
ornat pe un spirit boematic de înaltă clasă în perioada în
care atât de prestant s-a autointitulat "Padişahul  întregii
Melancolii,/împărat al Singurătăţii de Sus şi de
Jos,/stăpânitor absolut al Regatului Dor,/şi Prinţ
Senior/al Tristeţii" scrie Daniel Corbu în Ion Creangă,
Magistrul Mihai Ursachi şi hohotul marelui logos
(Mihai Ursachi în amintirile contemporanilor,
Antologie de Daniel Corbu, PrincepsEdit, 2006, p.206). E
o mărturie care se alătură altor mărturii: toate arată că el
a fost, el a rămas Magistru pentru prietenii, colegii,
scriitorii din preajmă.  Aşa că atunci când preşedintele
Uniunii scriitorilor împreună cu Primăria oraşului
Botoşani au înfiinţat, după Revoluţie,  Premiul Naţional
de  Poezie Mihai Eminescu, primul  laureat al acestui
premiu a fost Mihai Ursachi.  Era un autor care putea  da
sens ţi putea patrona ceremoniile viitoare. Primul laureat
urma să decerneze,  celor  mai de seamă contemporani ai
poeziei româneşti,  premiul naţional de poezie, în oraşul
în care s-a născut poetul. Să definească, poate mai clar, o
geografie a scrisului românesc. El ar fi "purtătorul soliei".

De fapt, primul său volum, Inel cu enigmă (1970)
are  între poemele sale de început Solia: "Eu sunt
ambasadorul Melancoliei/ şi iată,/ mult prea duioasele
mele/ scrisori de acreditare". Poetul Daniel Corbu
citează din prima scrisoare de acreditare a poetului, care
se încheie cu anunţul: "dăm de ştire ca să fie cu luare-
aminte/cătră solia trimisului nostru numit Menestrel". A
doua scrisoare, "fiind scrisă în limba melancolică, cu
caractere insesizabile, ... se adresează numai celor care
pricep de la sine această limbă". E vorba, prin urmare, de
un cititor calificat, iniţiat, cunoscător al altui limbaj: cel al
melancoliei. A treia scrisoare,  e Balada lui Menestrel
"care bătu pân-acolo drum de multe vieţi, ci n-a fost
vrednic să treacă de poartă şi să aducă solia:

"Era un castel înecat în verdeaţă/pe porţi negre
sculptat un dragon/părând că întotdeuna veghează/să
nu intre lume străină-n don jon//Veneam de departe,
albastru derviş/ şi ostenit după şirul de ani,/ purtam pe
veşmânt şi pe frunte înscrişi/ versete din Pali şi psalmi
din Coran"

Un şir de poeme adaugă ceremonialurilor,
momentelor de sacralizare, altele de comedie. Cu
Pythagora şi sclavul său divin, Zamolxis, Triplu poem
pentru bătrânul  porcar Garibaldi,  Câinele Miriapodis,
Purecii. Celebrul mesaj din Tecuci (" Un om din Tecuci
avea un motor/dar nu i-a folosit la nimic") e chemat să
tragă concluziile unui volum de poezie – unui timp al
creaţiei. Poemul se numeşte (este!) Post scriptum.
Transversaliile mari sau cele patru estetici. Poezie pe
care a scris-o magistrul Ursachi pe când se credea
pelican. Altfel, dialogul cu vremurile eminesciene ale
poeziei se pot auzi bine în multe poeme. Dialog, sau
răspuns la mesaje eminescian, poemele se fixează într-un
moment nocturn. Imaginea eminesciană e citită altfel. E
comentată după ce a trecut mai bine de un secol. Lumea
arată altfel, înserarea îşi adaugă semne.  Iată Instauratio
noctis: "Soarele mistic apune în ceţuri/ Imaginea sfântă
şi clară s-a şters/Pe pajişti creşteau spirituale nutreţuri/
O pată de sânge în Univers//Imaginea sfântă şi clară s-a
şters". Lumea este  citită, să scriem limpede, sub semn
fastuos funebru. Un Suflet de seară arată astfel:
"Spânzurători fastuoase înalţă amurgul./Feţele morţilor,
înflăcărate,/extatice verbe proferă deasupra/ colinelor
vinete.// Îţi spune:  e o baie de sânge în Cosmos,/o
deflorare sangvină ca o înjunghiere,/să nu invocăm larii
zilei, cu nemărginită/ iubire. Tot ce-a fost de serbat s-a
serbat.//Iată, se instaurează-n pădurile albe/ de liliac, în
codrii cu crini seculari,// o guvernare a păcii, o
împăcare,//şi paserea singurătaţii cobeşte în
sine://"Aşteaptă-mă ieri". Dincolo de ceremoniile
stingerii, de delirantele extazuri nocturne, există,
intervale ale joicului, unori venite pe filieră germană.
Traducător al unor scriitori fundamentali, de la
Hoelderlin la Kusniewicz, Mihai Ursachi poate să-şi
permită, sub semn ludic şi întâlniri cu Goethe sau  Hans
Magnus Enzensberger. Unele, ca Vedenie în burgul
gotic arată aşa: "Doamne, se pornise o ploaie, o vânata
ploaie de seara si noapte/În burgul acela
carpatic.../Padurile putrede se înecasera în neguri/ Si
trasnetul rău bântuia ca o groază./De la fereastra din
turn mă uitam fără sine/ Prin cetina neagră, zidirile
negre, /Pierdusem cât mai e ceasul, cât mai e veacul.../Şi
la lumina lunga a unui fulger mut/ Văzui, şi căzui
leşinat subt icoană.../...Pe caldarâmul albastru, de jad
lucitor, /Goneau doua umbre înalte, smintite din sufletul
meu,/ Siluete prelungi de calugari...". Mihai  Ursachi
este,  ca să-l cităm din nou pe Ioan Petru Culianu, mai
degrabă un mistic jucăuş decât un goliard.

3. Mircea Ciobanu. În Limite, 16 iulie 1974 va
scrie pe larg, cu entuziasm, despre Mircea Ciobanu. « Un
lucru care nu s-a spus despre Mircea Ciobanu « scriitor
abia trecut de patruizeci de ani, dar care are deja în urmă
o activitate prodigioasă, este că e un scriitor protestant”.
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Este un homo religiosus prin excelenţă. “Pentru mulţi
apartenenţa religioasă nu mai e definitorie; dar M.
Ciobanu, ca Faulkner, de pildă, are drept carte de căpătâi
Biblia...Orice mesaj al său se situează fie în prelungiurea
unei istorii, fie a unei meditaţii biblice. Interogaţia sa
fundamentală este ce se întâmplă atunci când de la
prezenţa efectivă a lui Cristos se trece la organizarea
comunitară paulină”. Ioan Petru Culianu, putem deduce,
este foarte apropiat de Mircea Ciobanu. S-a apropiat de
el în anii săi de la Bucureşti – şi Mircea Ciobanu era un
ieşean strămutat în capitală – şi i-a citit manuscrise
importante. Pagini  care poate că au apărut. Poate că nu.
Să scriem că în comentariile făcute operei lui Mircea
Ciobanu, a lui Mihai Ursachi sau a lui Dan Laurenţiu,
Ioan Petru Culianu practică o critică de identificare.
Poezia este un exerciţiu spiritual, literatura  marilor poeţi
deschide un acces către profunzimile fiinţei. Aşa că în
paginile pe care Ioan Petru Culianu le tipăreşte despre
scriitorii români – apropiaţii săi - în Italia, în Franţa sau
în Statele Unite putem descoperi încercări de a recupera
un “acasă” posibil. “Centrul interogaţiei existenţiale a lui
M.Ciobanu este Iov....Pare că identificându-se cu Iov,
personajul care se întreabă implicit asupra sensului
existenţei, şi dacă acest sens se iluminează doar în
persectiva unei “mărturii” superioare, nu poate da un
răsuns negativ”.

Însemnările de pe Cartea lui Iov – textul care
supradimensionează întreaga operă a lui Mircea
Ciobanu încep aşa: "I. Cine a gândit istoria lui Iov trebuie
să fi trecut în dese rânduri pe lângă ruinele caselor şi

întăriturilor de odinioară, să se fi rătăcit cu privirea peste
rămăşiţele de piatră şi var în căutarea dovezilor de
putere, de bogăţie, de faimă: trebuie să-şi fi întins, în
apropierea lor, cortul – şi noaptea, treaz, în aşteptarea
zadarnică a somnului, să fi aşteptat foşnetul prin nisipuri
a vietăţilor stâtrnite de viziunile lor de de cine ştie ce
abia simţită tresărire a pământului…" Mircea Ciobanu,
La capătul puterilor, Insemnări pe Cartea lui Iov. Am
citat din volumul apărut la editura Vitruviu în  1997).
Scrie Ioan Petru Culianu în citatul articol:

"Iov suferă din voinţa lui Dumnezeu. Este pentru
întâia oară când un om este lovit….din pricină că a fost
găsit într-o stare de neprihănire. Pentru întâia oară când
un om este ales dintre oameni pentru a prefigura
posibilitatea suferinţei în absenţa cauzelor care duc la
suferinţă – dar, mai înainte de orice: posibilitatea
neprihănirii într-un trup de om, cum într-un astfel de
trup avea să vieţuiască şi să moară Fiul lui Dumnezeu ».
Şi iarăşi, cu o voce  care descifrează procesul de creaţie
din intimitatea lui :

“Puţin se ştie (s.n., C.U) iarăşi că M.Ciobanu este
specialist în literatură rusă; paginile sale despre Gogol,
pe care am avut bucuria să le citesc în manuscris (dar e
probabil că de atunci au fost tipărite) sunt una dintre
interpretările cele mai subtile ale scriitorului. Iar M.
Ciobanu e legat de Gogol cel din Suflete moarte...prin
acelaşi sens al contingentului. Nu e greu de descifrat în
romanele lui Ciobanu o urmă de umor gogolian şi acelaşi
simţ al farsei ridicate la potenţă cosmică”.

Şi, mai departe:

“O personalitate puternică, complexă şi fecundă,
Ciobanu este şi creator de şcoală, atât în roman, cât şi în
poezie. După exact un deceniu de activitate...Ciobanu, de
o rară intransigenţă etică, a reuşit să se realizeze şi să
creeze ca şi în condiţii de libertate.

Rămâne un exemplu, un om şi un prieten uimitor”.

Sunt excepţionale paginile lui Ioan Petru Culianu
despre primele romane ale lui Mircea Ciobanu. Oare ,
sub semnul mărturisitei admiraţii, va fi scris şi despre
Istorii? Fiindcă ultimul ciclu romanesc al lui Mircea
Ciobanu propune alte întâlniri – alte dialoguri cu “Casa
Culianu”. Scriam alătdată că, în Istorii,  Mircea Ciobanu
va stărui,cu o insistenţă dezarmantă, asupra condiţiei
economice a personajelor sale. Pasiunea pentru bani
aparţine, însă, unui timp agonic. Importantă este
îndeletnicirea, şi care nu şi-au pierdut cu totul
autenticitatea au o îndeletnicire . Cei care nu sunt cu
totul alienaţi, practică o îndeletncire. Profesiunile au
justificarea lor adâncă: a practica o meserie înseamnă a te
exprima cu adevărat, a fiinţa în numele unei adecvări
reale. Pentru a aparţine unei clase, trebuie să trăieşti
fenomenul declasării. O astfel de declasare va trăi Marele
Palada în Casa Mavrichi:
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"Văzută de la ferestrele  casei Mavrichi, lumea nu
provoca nici sila, nici invidia – ci un fel de spaimă
amestecată cu bucurie. Era ca înaintea unui final de
dramă, sau mai exact, ca înaintea unui spectacol al cărui
regizor…..şi-ar fi propus înlocuirea dramei cu finalul ei
sângeros, anume pentru a despuia orice raţiune de
strigătul ei sângeros sau bătaia de picior….anume pentru
a da de înţeles că şi cel ce piere şi cel ce supravieţuieşte
sunt dintr-acelaşi aluat şi dintr-aceiaşi lungă, nesfârşită
încleştare, despre cauza căreia nimeni nu se străduieşte
să ne lumineze cât de cât, ca să se ştie: pe cine trebuie să
de plângem, de cine trebuie să ne încerce dezgustul, de
partea cui trebuie să fim?"

Casa Mavrichi îi propune tânărului  Palada o
imagine a familiei:

"Câtă vreme tăcuse asupra propriei sale
descendenţe, nu s-a simţit legat de nici o făptură
omenească. În casa domnului Mavrichi începuse să
depindă de antecedente."

Ce înseamnă "a depinde de antecedente"?

Casa Mavrichi aparţine în egală măsură structurilor
arhaice străvechi: ea ţine de un timp al dispreţului.
Protecţia pe care o oferă este aceea a "cetăţilor de
refugiu" despre care scria, într-una  dintre epistolele sale,
Mircea Ciobanu .Văzută de la ferestrele ei, lumea nu-i
altceva decât o vale a plângerii. Casa Mavrichi este locul
în care tânărul ia cunoştinţă de dimensiunea infernală a
lumii

"În casa domnului Mavrichi, Gheorghe Palada
minţise  pentru întâia oară fără scop, nefăcând altceva
decât să slujească – uluit şi fără să-şi poată  pune frâu
limbii – voinţa tiranică a vorbelor (s.n.), libera lor nevoie
de a-l absorbi în altă realitate.."

Voinţa tiranică a vorbelor caracterizează primul
roman al scriitorului, Martorii. Ar fi vorba de
descoperirea forţei necorupte a cuvintelor. În casa
Mavrichi se regăseşte alcătuirea vechilor case. Casa
Mavrichi se va arăta tânărului ca un paradis devastat.
Constructorul de case, Marele Palada îşi va trăi perioada
formării în Casa Mavrichi, primul loc care îi descoperă
imaginile întregului, ale întregului, ale creşterii şi
descreşterii Casa Mavrichi traduce nevoia retragerii într-
un spaţiu protector – către  zonele originare. Cărţile sacre
au scris ce se cuvenea scris, paginile celui care scrie, aici,
acum, nu aparţin deecât grefierului care caută, prin
scrisul lui, drumul pierdut. Şi numeşte – poate numi? –
spaţiile de pasaj. Ce va fi reţinut Ioan Petru Culianu din
întâlnirile cu ieşenii migratori Mircea Ciobanu, Dan
Laurenţiu, Mihai Ursachi ?

II. Ioan Petru Culianu şi H.-R.
Patpievici. Succesiuni.

pera lui Horia Roman Patapievici e legată, ca şi
opera lui Ioan Petru Culianu, de simptoma-
tologia schimbării vremurilor. Apariţia lui

Patapievici în publicistică, în 1990, a părut un semn al
înnoirilor fericite. Era un timp al marilor speranţe, al
aşteptărilor înfrigurate, al nerăbdării greu de temperat.
De la Virgil Ierunca la Gabriel Liiceanu, protocolul
întâmpinărilor urma traseul: el e cel aşteptat să fixeze, în
România, marile, noile, necesarele serbări ale culturii.

1. Primele articole publicate de Horia-Roman
Patapievici în anul de graţie 1990, erudite, tensionate de
un remarcabil patos al inteligenţei, lăsau cititorul presei
literare sau  ferventul ştirilor media să creadă că sub
numele Patapievici s-ar ascunde un tânăr ilustru,
confirmat de publicistica antedecembristă, ca Dan C.
Mihăilescu sau Dan Petrescu, al doilea supărat pe
omonimia cu fotbalistul. Părea prea surprinzătoare
apariţia unui tânăr care n-a trăit fascinaţia cenaclurilor, a
publicării, a aşezării în preajma maeştrilor cunoscuţi,
acceptaţi, iubiţi. Pe urmă, cei aflaţi în interiorul
întâmplărilor culturale, au confirmat: există. Întâmplarea
cu căpitanul Soare, micul scandal celebru la începutul
anilor nouăzeci, l-a surprins pe eseist în Germania. O
clipă, cititorul din provincie putea să bănuie, că totuşi,
nu există.  Nici eseistul, nici articolele, nici căpitanul. A
apărut apoi  culegerea de eseuri,  a apărut  în câteva de
emisiuni la televiziunea română însuşi H.-R. Patapievici.
Era chiar dânsul, nu e o farsă istorică, nu era un război al
sereiului cu intelighenţia autohtonă.

Zbor în bătaia săgeţii, a doua carte a lui H. R.
Patapievici n-a adus cu sine doar laudele – fără
precedent în ultimele decenii ale publicisticii   culturale
româneşti, a adus şi contestaţiile. Lămuritor, Dan C.
Mihăilescu i-a luat un lung interviu chiar în revista care
aglomera laudele, dar şi contestaţiile. Dan C. Mihăilescu,
în imaginaţia multora, adevăratul Patapievici al
vremurilor postdecembriste, a realizat o convorbire
confraternă cu fizicianul, filozoful şi, deja,  politologul
nr. 1 al generaţiei postdecembriste.    Fratele crescut prin
biblioteci trebuia recunoscut, în primul rând, prin
diferenţiere. Dânsul e altceva. Aparţine altui timp. Altei
epoci. Altui stil de a accepta literatura, cultura, felul de a
trăi în şi prin cultură.

Jurnalul lui Horia-Roman Patapievici, fascinant ca
lucrare memorialistică evocă nu atât un personaj uluitor,
cât o generaţie literară de tranziţie.

O
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Un dialog continuu animă cartea. Ei, împreună, au
răsturnat lumea veche. Dar fiecare îşi alege calea. Cel
mai frumos personaj al cărţii, Teologul, alege calea lui
Dumnezeu.

Ei, generaţia care au schimbat lumea – generaţia lui
Dumnezeu – propun o elită. Toate par potrivite, în Zbor
în bătaia săgeţii,  de o fericită roată a Norocului.
Scenariul iniţiatic – eseul asupra formării – îşi asumă o
splendidă autonomie, încât, la un anumit nivel al lecturii,
te întrebi dacă personajele lui H.-R. Patapievici există –
„în realitate”. Fără îndoială că există, dar tensiunea
poetică, dar fraza luxos-intelectuală dau valoare
simbolică fiecarei întâlniri sau neîntâlniri. Eseu asupra
formării, cartea propune un număr de căi de descifrare,
toate legate de victoria, nu-i aşa, asupra Minotaurului.
Cuvântul memorabil trebuie folosit şi atunci când H.-R.
Patapievici realizează portretele profesorilor. Stilul
ofensiv - poate chiar agresiv – (el este un Cavaler care
slujeşte cauza) imprimă fiecărei propoziţii o notă
polemică:

„Într-un timp incult şi agresiv, Noica a practicat o
sihăstrie a culturii. Fineţea mijloacelor sale, graţia limbii,
soliditatea referinţei, toate acestea au făcut din el un
exemplu care îşi subordonează, cel puţin deocamdată,
opera. Ca orice înţelept, Noica nu te învaţă ce e viaţa, ci
cum s-o întrebuinţezi”.

Şi urmează Autoportrtetul. Un Autoportret cu
Noica:

„În mine este, însă, iscoditoare, o nerăbdare proastă.
Ce este acest subiect pe care cultura nu îl
modifică:...Cultura nu îl exprimă, îl arată. Este ca
invitaţia lui Plotin: ca să tratăm despre Dumnezeu, nu
trebuie să-l invocăm în cuvinte, ci printr-o aspiraţie a
sufletului nostru, ca în rugăciune. Cultura trebuie să fie
mai degrabă o theologia crucis decât o theologia
gloriae”.

Text  războinic, ca şi altele. Dar H.-R. rămâne până la
capăt de un desăvârşit bun simţ: ipotezele iubite cu cele
mai puţin iubite intră în dialog. Sau se evită cu graţie.
Raportarea la un model  devine una dintre temele cărţii –
de o deosebită expresivitate, în acest timp în care
problema modelului rămâne una dintre cele mai vii în
şcoala de azi.

Timpul poate fi unul dintre subiectele
Bildungsromanului. Cronologia e reţinută  cu atenţie.
„Interdicţia de a mă bucura a ţinut până în martie 1986.
Am scris atunci Paradiso Terrestre, o poezie în care
încrâncenarea mea şi moartea  tatălui meu sunt simultan
salvate. În fapt, este o Ars poetica privind maniera şi
conţinutul celor trei poeme...”.

Cartea lui Patapievici trebuie studiată şi din unghiul
de vedere al creaţiei poetice. E şi Bildungsromanul unui

poet, al unui prozator care îşi iubeşte paginile de poezie,
de proză. Care crede în creaţia sa poetică, în poetica sa –
în faptul că scrisul îi exprimă fiinţa  adâncă:

”Rescrierea Izvorului pecetluit şi, în cele din urmă,
de fapt scrierea poemului Ascultarea morţii în întregul
lui a devenit o necesitate când am înţeles că lichidarea
actuală a istoriei...face parte din  dialectica salvării
noastre ca indivizi”.

Şi, dincolo de toate, o bună aşezare în paradigma
lui „A trăi”. Gabriel Liiceanu îl numea  Kirkegaard al
nostru, noi putem să punem totul sub semnul unei
sincerităţi exemplare, a unei autenticităţi prezente în
jurnalele „clasice”: „Oare este un om format la 30 de
ani?”, iată întrebarea care ne apropie de ultima pagină a
cărţii.

Şi, dincolo de pagina jurnalului tradiţional, se
adaugă comentariul celui care ne apropie de finalul
Bildungsromanului:

„Eram format de căutare şi alungat de ea, căci mă
lăsasem resuscitat de ficţiune, ca moartea celui care nu-şi
poate desprinde ochii din privirea Meduzei...Am devenit
pentru că am căutat. Dar dacă  nu aş fi căutat pe cel care
îl căutam nu ar fi existat niciodată. Lucrurile există
numai dacă te hotărăşti să le rosteşti. La fel făpturile,
dacă accepţi să le iubeşti pentru carnea pe care o pun în
calea luminii (şi nu, cum fac ipocriţii, pentru sufletul lor
putativ). Asta face viaţa intolerabilă. Fără răspunsuri
lumea e vidă. Iar a întreba face imposibil răspunsul,
Atât. Explicit mysterium. Noembrie-decembrie 1987.

Explicit mysterium încheie un Bildungsroman. O
carte a formării unei generaţii literare: o generaţie
literară care încheie o istorie, un timp al culturii, un fel
de a trăi agonia comunismului. Să notăm anul: este unul
dintre cei importanţi pentru felul de a înţelege şi alte
opere, în exegeza cărora H.-R. Patapievici are un rol
esenţial.

Generaţia optzeci este o generaţie care îşi are liderii
ei: ca să simplificăm, unul dintre liderii care a fost foarte
vizibil în anii optzeci prin cenacluri, media, prin
succesele sale eclatante, prin grupul  opozant  care
semnala noua direcţie a spiritului tânăr, prin repetatele
agresiuni ale presei ceauşiste era Mircea Cărtărescu.
Mircea Cărtărescu definea o formulă şi o atitudine
culturală – o opoziţie prin asumarea unui anume model,
a unui şir de solidarizări şi de expuneri. Danubius era
epopeea întemeietoare a noului stil: ironic, aluziv, suav
sarcastic, cu o tandreţe perversă, cu o virtuozitate artistă
reală, Mircea Cărtărescu scria, parodic,  noua istorie a
literaturii române.

H.-R. Patapievici are un exerciţiu intelectual insular:
Zbor în bătaia săgeţii e un Bildungsroman care vine să
fixeze alte repere decât Jurnalul de la Păltiniş al lui
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Gabriel Liiceanu.  Desigur, Noica e unul dintre cei mari,
e amintit, aşa după cum am văzut, cu iubire, dar Zbor în
bătaia săgeţii e cartea luptelor fără maestru spiritual.

Sau cu încercări de a deveni, prin întâlniri, un
adevărat homo religiosus. Un adevărat poet. Un
adevărat om al scrisului. Cărţile sacre ale comunismului,
bibliile lui Marx, Lenin, Stalin, sunt citite cu creionul în
mână şi aşezate sub semnul întrebării. Nu acestea sunt
adevărurile, nu aceste cărţi pot să ne spună ceva esenţial.
Dar cultura, în întregul ei? Dar statutul său de cărturar
român? Într-unul dintre  interviurile pe care le acordă în
1995, cu puţină vreme după atacurile provocate de un
ziar sau altul, răspunde la întrebarea dacă el, Horia-
Roman Patapievici  crede că ar putea exista ceva specific
românesc. „Mai mult ca sigur, răspunde intervievatul. E
aici un soi de curiozitate nestăpânită, un soi de
senzualitate în privinţa cunoaşterii. Adică la noi nu e
numai faptul că  îţi pui o problemă, cum bănuiesc că o
face anglosaxonul – şi atunci epuizează problema  din
punctul de vedere al bibliografiei şi emite o părere care
poate fi o biată părere sau o interesantă părere”.

Şi urmează o confesiune de un remarcabil interes, cel
puţin în anul de graţie 1995. Dar pe care o putem cita cu
folos şi astăzi, în 2002:

„La noi...îţi spun ceea ce simt eu...Eu am un soi de
senzualitate pantagruelică în faţa cunoaşterii. Aproape
totul mă interesează! Sigur că nu în toate pot să am o
părere avizată şi nu în totul pot să-mi fac în general o
părere. Dar nu mai puţin... există acest bovarism
universal al cunoaşterii, care e totuşi ceva serios”.

Noua generaţie, cea care intră în cultura română, în
literatura română, era chemată, îi spune experienţa de
până acum, să înceapă ceva nou. Cele întâmplate până
acum au fost puse sub semnul întrebării, trebuie puse
sub semnul întrebării, răspunsurile trebuie să fie găsite
în textele fundamentale ale întemeietorilor.

Fizicianul reciteşte cărţile mari şi se opreşte asupra
unui text  al lui Maiorescu, şi al culturii noastre, În
contra  direcţiei de azi în cultura română, din 1868.
După cele patru decenii de cultură comunistă, apelul la
Maiorescu devine necesar. Poate fi citat in extenso  şi H.-
R. Patapievici va da citate ample din celebrul text
maiorescian:

„Ca să mai trăim în modul acesta  este cu neputinţă.
Plângerea poporului de jos şi ridicolul plebei de sus au
ajuns la culme. Pe de altă parte, prin înlesnirea
comunicărilor, vine acum însăş cultura occidentală la noi
fiindcă noi nu am ştiut să mergem înaintea ei. Sub a ei
lumină biruitoare va deveni manifest tot artificiul şi toată
caricatura „civilizaţiunii” noastre şi formele deşerte cu
care ne-am îngâmfat până acum îşi vor răzbuna atrăgând
cu lăcomie  fondul solid din inimă străină”. Şi, desigur,

trebuie pus în valoare şi avertismentul maiorescian, de o
vibrantă actualitate:

„Mai este oare timp de scăpare?”

„O primă greşeală de care trebuie ferită tinerimea
noastră  este încurajarea blândă a mediocrităţilor”.

„Al doilea adevăr şi cel mai însemnat, de care
trebuie să ne pătrundem este acesta: Forma fără fond nu
numai că nu aduce nici un folos, dar este de-a dreptul
stricăcioasă, findcă nimiceşte un mijloc puternic de
cultură. Şi prin urmare vom zice: este mai bine să nu
facem o şcoală deloc decât să facem o şcoală rea, mai
bine să nu facem o pinacotecă deloc, decât să o facem
lipsită de artă frumoasă”.

„Căci fără cultură poate încă trăi un popor cu
nădejdea că va veni momentul firesc al dezvoltării
sale...”

În contra direcţiei de azi în cultura română
argumentează un şir de atitudini ale lui H.-R.Patapievici:
cultura română nu mizează pe specialişti, e dominată de
formulele enciclopedice. Exemple ar fi nenumărate şi cel
mai important pare a fi Mircea Eliade care, în ţară, ar fi
refuzat specializarea; în exil ar fi fost constrâns să se
specializeze. Aş mai fi adăugat că specializarea, deosebit
de necesară, e posibilă doar atunci când există instituţiile
care pot asigura şi garanta specializarea. O altă teză
importantă este cea legată de literaturocentrismul
culturii române. Cultura română este literaturocentrică,
iar literaturocentrismul culturii române provoacă
abandonuri, întârzieri, eşecuri. Şi alţii au subliniat
literaturocentrismul culturii române, dar fără angajarea
polemică a lui H.-R. Patapievici, spirit acut reformator în
demersurile sale.

Acest „în contra culturii...” nu se referă doar la
şansele şi neşansele culturii române de azi. Cercetare
exemplară, Ultimul Culianu este o iniţiativă care atrage
atenţia asupra unor trasee cărturăreşti, intelectuale,
culturale  care trebuie judecate altfel. Ultimul Culianu,
ultimul Nietzsche, ultimul Goethe deschid o cale nouă
de înţelegere asupra ultimului Eminescu. „Sunt autori a
căror operă pare despicată, la un moment dat,  de
inventarea ori descoperirea unui principiu al cutezanţei
în cunoaştere, care o împarte într-un „înainte” şi un
„după” al propriei creaţii. După încorporarea acestui
principiu de cutezanţă, opera acelui autor se regăseşte
despărţită în două de o cezură dramatică”. Cezură
dramatică – cenzura transcendentă. Vom aprecia şi altfel
gândirea lui Blaga dacă ascultăm cum se cuvine vocea
lui Patapievici:

„Lucian Blaga a imaginat un nume pentru acest tip
de eveniment metafizic: cenzura transcendentă...Cenzura
transcendentă apare în raportul dintre principiul
metafizic absolut şi cunoaşterea individuală. Din motive
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care ţin de echilibrul existenţial, principiul metafizic
absolut nu se lasă cunoscut în chip pozitiv - el pune o
reţea izolatoare între cunoaşterea individuală şi
cunoaşterea absolută.......”.

Şi continuă eseistul: „În fapt, Blaga propune un
nume mitic pentru o realitate epistemologică evidentă, –
imposibilitatea subiectului cunoscător de a ajunge la o
cunoaştere adecvată a principiului metafizic absolut”.

Dialogul (monologul) despre imposibilitatea subiec-
tului de a  ajunge la o cunoaştere adecvată a principiului
metafizic absolut apelează, iarăşi, la discursul acelui
homo religiosus statuat în Zbor în bătaia săgeţii.  Aşa că
propoziţia inaugurală a fenomenului Culianu trebuia să
fie: „Apariţia lui Culianu printre noi a fost un miracol”.
Continuitatea contextualizează: „... părea că exemplul
său ne poate face mai buni, mai profunzi, mai temeinici.
Dispariţia sa a fost o catastrofă; fără emulaţia stârnită de
extraordinara sa reuşită, am redevenit ce eram, şi chiar
mai puţin decât atât. O cultură nu trăieşte (numai) din
buchiseală, ci (mai ales) din străpungeri şi iluminări”.

O cultură trăieşte din străpungeri şi iluminări, o
propoziţie care reia modelul împlinit până la treizeci de
ani, cel  numit în celebrul Bildungsroman. „ După
entuziasmul stârnit de revelaţiile lui Mircea Eliade, a
urmat emoţia stârnită de de revelaţiile lui Ioan Petru
Culianu”. Această excepţională revenire la Mircea Eliade
evocă nu numai o continuitate, ci şi o germinaţie a
ideilor:

„Primul ne-a arătat că absolutul filozofiei se trage
din existenţa ontologiilor arhaice, iar acestora le-a redat
actualitatea. Al doilea ne-a iniţiat în absolutul cunoaşterii
revolute şi viitoare, cărora le-a etalat epistempologia.
Amândoi s-au ocupat de religii şi au căutat realul absolut
în toate formele de realitate cotidiană”. Extraordinară ni
se pare aşezarea  celor doi alături, după ce un şir de
exgeze, între care şi a subsemnatului, au semnalat
succesive despărţiri:

„Amândoi au biruit lumea, ajungând savanţi
recunoscuţi de toţi; şi amândoi au încercat să realizeze
subversiv absolutul – unul cu îndrăzneala savantului
universal, celălalt cu străfulgerarea geniului
revoluţionar”. Şi, cu accente pe care le-am numit şi mai
înainte:

„Descoperirile lor ar fi putut schimba din temelii
cultura”.

„A realiza subversiv absolutul”, iată o idee care i-a
propcupat pe toţi elevii lui Nae Ionescu, de la Mircea
Eliade la Constantin Noica şi de la acesta la Mircea
Vulcănescu. „Geniu revoluţionar” este o sintagmă care
este la locul ei atunci când ne oprim asupra ultimului
Culianu, asupra ultimului Blaga, asupra ultimului
Nietzsche sau asupra ultimului Eminescu. Metoda lui
H.-R. Patapievici operează o deschidere importantă în
înţelegerea unor mari creatori. Aşezând pentru prima
oară cartea fundamentală a lui Culianu, Eros e magia nel
Rinascimento. La congiunzione astrologica del 1484 în
contextul unei opere în care Ultimul Culianu figurează o
operă potenţială, eseistul conclude:

„Am încercat să demonstrez că se petrecuse ceva cu
Ioan Petru Culianu în ultimii săi ani de viaţă: intrase în
posesia a ceea ce credea că este o veritabilă clavis
universalis, o adevărată şi neînşelătoare mathesis
universalis. Un vis despre care credea că marii săi eroi
culturali din trecut îl visaseră în somn şi pe care el
trebuia să-l viseze treaz. Cu oricât scepticism am
examina schiţele acestei ştiinţe universale, pe care
ultimele sale cărţi o sugerează şi  spre care articolele
publicate ori risipite printre hârtiile Nachlass-ului arată
cu insistenţă, trebuie să admitem că ultimul Culianu
ajunsese într-adevăr foarte departe. Confruntat cu aceste
texte,  cititorul simte că a intrat într-o zonă pe care nu o
poate controla nici moral , nici intelectual cu
instrumentele culturale pe care le are în mod obişnuit la
dispoziţie”.  Horia-Roman Patapievici face o paralelă a
destinului lui Ioan Petru Culianu cu destinul lui
Nietzsche – al ultimului  Nietzsche, apelând la Giorgio
Colli, care („aflat în faţa unei situaţii similare”)  scria că
o astfel de „bruscă şi tragică trecere” nu se lăsa descifrată
în mod simplu:

„Nici o nebunie în cazul lui Culianu. În loc, o
explozie de luciditate.. Dar., ca şi la Nietzsche,
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spectatorul iluminat simte un un acut sentiment de
„posesie”: ultimul Culianu crea răpit de zei, concepea
confiscat de mania divină. Vedea idei aşa cum noi
vedem obiecte şi se mişca printre viziuni aşa cum noi ne
mişcăm printre lucruri”.

„Amatorului de mistagogii epistemologice proiectul
unei mathesis universalis capabile să rezolve odată
pentru totdeuna problema unităţii tuturor culturilor şi a
tuturor teoriilor posibile, din trecut şi viitor,  imaginabile
ori deja imaginate, i-ar putea apărea ca nefiind altceva
decât schiţa celei mai îndrăzneţe arme teologice pe care
omul modern a imaginat-o vreoidată pentru a putea să
pătrundă în misterul Creaţiei”. Şi:

„În ultimă instanţă, doctrina ultimului Culianu este
o teologie completă”.

Nu cred că putem înţelege cum se cuvine
studiul/dialogul  pe care H.-R. Patapievici îl dedică
operei lui Ioan Petru Culianu fără a apela la una dintre
marile sale opere, deocamdată în curs de elaborare.
Moderator, din 2002, al emisiunii Idei în libertate,
filozoful şi eseistul, liderul de opinie poate să-şi pună în
practică unul dintre   proiectele sale esenţiale. Idei în
libertate, idei în dialog: una dintre obiecţiile importante
privind viaţa culturală românească, unul dintre blocajele
ei ar fi incapacitatea de a purta un dialog. De a asculta
ideile celuilalt şi de a intra în dialog cu ele. Unul dintre
cei mai importanţi purtători de dialog ai noştri, Mircea
Vulcănescu, era recunoscut ca un autor care modela, prin
dialog, înţelegerea celuilalt; înţelegerea despre celălalt.
Celălalt devenea ce este el într-adevăr, cu ajutorul
convorbitorului său. Excepţionalele dialoguri purtate de
H.-R. Patapievici au, în cele mai multe cazuri, capacitatea
de a pune în valoare o operă, o personalitate, o direcţie
culturală. Dialogul ar putea fi – şi este – un studiu despre
potenţialul creator al unui coleg, al unui prieten, al
culturii române sau al culturii la un moment dat. Un fel
de a depăşi, în numele patosului ideilor, blocajele.

2. Nu ştiu dacă, în ultimă instanţă, doctrina ultimului
Culianu este o teologie completă. Şi nici dacă  eseurile,
articolele  lui Ioan Petru Culianu din ultimii săi ani ar
face casă bună cu extraordinara ofertă a lui H.-R.
Patapievici. Dar felul în care H.-R. Patapievici
interoghează, realizează un întreg, lasă la o parte un şir
de articole, eseuri ale lui Ioan Opetru Culianu, felul de a-
l defini mi se pare important.. Scriam altădată  că  există
în cartea lui Ted Anton Eros, magie şi asasinarea
profesorului  Culianu, o amplă descriere a relaţiilor lui
Culianu cu studenţii săi de la Divinity School din
Chicago. El nu era numai profesor, era astrolog,
prezicător, şaman. Intra  cu graţie în sferele ocultului,
care presupuneau o angajare personală orgoloasă. Şi o
ieşire în "altă lume". De altfel, ştiinţele propuse de el se

hrăneau din ieşirile în "alte lumi". Miza lui nu erau
numai datele lumii acesteia, ci şi hiperspaţiul – spaţiul
multidimensional. Ucenicia science fiction îşi spune
cuvântul, dar şi ieşirile rebele ale anilor săi tineri. Era
unul dintre nonconformiştii ştiinţei – sau ai literaturii.

Cât de departe mergea nonconformismul său?
Încercarea de a descoperi  o mathesis universalis nu-i
ultima dintre ambiţiile sale. Culianu îşi asumă riscul, aşa
cum şi-l asumase altădată, Eliade ? Acestea îl  apropie de
noua paradigmă epistemologică – din acest motiv îi
surâde epistemologia anarhică a lui Feyerabend?
Culianu îşi asumă riscul, aşa cum şi-l asumaseră
odinioară maeştrii săi.

Eros şi magie în Renaştere. 1484 are, în versiunea
italiană, titlul Eros e magia nel Rinascimento. La
congiunzione astrologica del 1484 era una dintre cărţile
sale "inaugurale". Centrul de greutate al operei se fixează
asupra conjuncţiei  dintre Jupiter şi Saturn în Scorpion, la
25 septembrie 1484.  Erudiţia lui Ioan Petru Culianu intră
în mişcare mai mult ca niciodată până acum: suntem
puşi în faţa unei lumi preocupate de astrologie. De pre-
viziune. Şi cei din elita ştiinţelor erau maeştri astrologi
sau măcar  specialişti ai domeniului. Gânditorul Culianu
îşi asumă riscul : el  judecă lumea cu Biblia astrologilor în
mână. Vrea să reabiliteze astrologia precum Mircea
Eliade, odinioară, alchimia.   E drept că Mircea Eliade n-a
mers atât de departe : poate că ambiţiile sale erau mai
mici. Dar lecţia lui Eliade privind raporturile dintre
alchimie şi chimie (pe care  Culianu o studiase într-un
seperb eseu) rămâne şi aici importantă.

După 1989 proiectul politic devine presant pentru
eminentul cărturar. Viitorul României în unsprezece
puncte e un proiect de reaşezare a ţării. Insul care
proiecta o mathesis universalis are soluţii privind
politica, economia, armata, justiţia, presa, televiziunea,
minorităţile ş.a.m.d. După abdicări succesive de la
modelul Mircea Eliade, se reîntoarce la el : reformatorul
îi rezervă un loc special în România de mâine :

"Dacă Mircea Eliade ar fi trăit, computerul l-ar fi
desenat pe el preşedinte. Motivul primar – Mircea Eliade
trăia departe de realitatea cotidiană, şi asta însemna,
pentru Occident, o garanţie că România ar reintra într-o
realitate democratică. Mircea Eliade ar fi fost un simbol
mult mai potrivit decât monarhia (pe care o detesta)
pentru Occident, un mediator ideal într-o situaţie în care
i s-ar fi cerut nu să acţioneze, ci să nu acţioneze".

Textele dure la adresa românilor arată că I.P.
Culianu  se desparte iar de Mircea Eliade, după  ce îl
aşezase în fotoliul prezidenţial. E , acum, mai aproape de
Cioran  şi unele Euphorisme sunt scrise, desigur, sub
presiunea acestui model Apare şi o schimbare a
reperelor, deşi savantul îşi va cita mereu maestrul de
odinioară .

Publicistica postdecembristă a savantului  e
categorică, brutală, iritată. Evocă inevitabila ruptură.
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Fără îndoială că e foarte grăbit şi că, între presimţiri,
încearcă să spună tot ce se  putea spune într-un timp al
urgenţelor politicii. Tot ceea ce ar putea contrazice “biata
lui cuminţenie”. Negaţia violentă a culturii române,
articolul despre   Eminescu, care ar fi fost, după Unire,
un Zelea Codreanu rămân risipe iritate pe care lectura

lui H.R.Patapievici le împiedică: există un nucleu al
Operei care trebuie pus în valoare, în ciuda unor
derapaje care alimentează imediatul scandalului.  Toţi
marii scriitori, de la Eminescu la Mircea Eliade şi de la
Mircea Eliade la cei de lângă noi trebuie citiţi aşa.

Cezar Ivănescu sau despre regimul excesiv al
trubadurului

n portret, două portrete Un bun portret al lui
Cezar Ivănescu aşează Artur Silvestri, ca prefaţă
a volumului Rod, apărut în seria Cele mai

frumoase poezii a editurii Albatros în 1985 :
"Pe la mijlocul anilor 60, într-un moment propice

pentru literatura română, îşi făcuse apariţia în mediile
literare bucureştene un tânăr de nici douăzeci şi cinci  de
ani, boem de conduită boierească, în gustul trubaduresc,
neliniştit,  ţinând o chitară sub braţ şi scriind, oriunde se
aşeza, torente de poezii stranii, hohotitoare,  care nu
semănau cu nimic din ceea ce se ştia în mod curent
despre poezia momentului."

Urmează miruirea :
"Acest tânăr, care este unul dintre cei mai însemnaţi

poeţi ai literaturii române, era Cezar Ivănescu."
După ce arată cum se desparte numitul   Cezar

Ivănescu de imaginea poetului previzibil tradiţional,
criticul continuă :

"Omul este însă cu mult mai straniu, părând că
aparţine şi el unei rase vechi întruchipând parcă un ideal
barbar. Un facies prelung, orientat către bărbia
încovoiată, unde îngerul elegiei şi-a pus semnul adânc al
marilor meditativi, o piele smeadă şi vulcanică, nu însă
de mediteranian, ci de septentrional vieţuind între
gheţuri, o frunte mereu adunată într-o cută dramatică
deasupra ochilor…"

Exacte sunt şi observaţiile care urmează, şi ele
animate de superlative amicale :

"Universul afectelor e, la Cezar Ivănescu, din
domeniul exceselor. Nimic nu e acolo clarificat, senin,
"clasicizat", pretutindeni lucrează o conştiinţă instinctivă
care investighează nevăzutul cu o teroare infernală.
Totul e torbid, anxios, lumea e o barocă "teribilita".
Spiritul coboară la poarta metafizicului ca într-o bolgie
numinoasă....".

"Convulsia acestei frumuseţi baroce  de formulă
baudelaireană, a ieşit din sentimentul acut al
eshatologiei, care tutelează lirica lui Cezar Ivănescu".

Nu e uitată nici componenta regională :
"O anume fluiditate de dialect moldav dă pronunţiei

lirice o melodicitate considerabilă…."  "Totuşi, acest

regionalism care e, în realitate, un realism iniţial, o lirică
a substratului atestat (poetul stă, istoriceşte, după
dacismul lui Ion Gheorghe) nu s-a oprit la pronunţie şi
la particularismul lingvistic, a dezvoltat şi lumea
figurativă moldavă".

"Însă sensul ultim al acestei poezii este pretutindeni
muzica"

Barbar, poet al exceselor, dacism,  rasa veche şi
idealul barbar, dar mai ales "dialectul moldav" pot fi
regăsite/confirmate în toate confesiunile, eseurile,
articolele scriitorului. Dacă opţiunile pentru Mircea
Eliade şi opera sa sunt confirmate de traduceri, de
pagini de corespondenţă, încă insuficient lămurite sunt
simpatiile pentru Rene Guenon, şi el aşezat pe lista
maeştrilor – a învăţătorilor, chiar înainte de Mircea
Eliade.

Şi mai expresive sunt prezenţele autorilor din
Moldova în interviurile/ declaraţiile poetului. Într-un
interviu cu Petru Ursache(Cezar Ivănescu în amintirea
contemporanilor, Antologie de Daniel Corbu, Princeps
Edit 2009, p. 306)  declară:

"Sunt ataşat de calea regală a poeziei româneşti
(expresia îmi aparţine), adică lirismul moldav
reprezentat de Conachi, Alecsandri, Eminescu, Ştefan
Petică, Bacovia, Magda Isanos, Labiş (al cărui conti-
nuator direct mă consider)...".

Refuză postmodernismul în stilul său pamfletar. El
este începătorul, deschizătorul de drum, unul dintre cei
mari ai căii regale.  De la definitivarea Doinei, afirmă
scriitorul, "am regândit  critic modernismul în noua
viziune pe care mi-am format-o despre arta tradiţio-
nală". Arta tradiţională înseamnă trimiteri la arhetipurile
moldave, la modalităţile doinei şi ale "doinirii", la
cântecele medievale,  la societatea tradiţională numită de
Guenon (din care soţia poetului a tradus), Mircea Eliade,
Coomaraswamy ş.a.? Cum judecă poetul noua viziune,
pornind de la arta tradiţională?

Laureat al Premiului naţional de poezie, trebuie să-l
prezinte pe succesorul său. Introducerea la o Laudatio
consacrată lui Cristofor Simionescu la acordarea
premiului national de poezie  are următoarele etape:

U
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1. Omagiul lui Labiş ("copilul de geniu", asasinat);
2. "Au urmat George Mărgărit, A.E.Baconsky, Ioanid

Romanescu, Dan Laurenţiu, Mircea Ciobanu,  Petru
Aruştei şi  Aurel Dumitraşcu,  azi toţi dispăruţi..., Adi
Cusin şi Nicolae Ionel, Emil Brumaru şi Mihai Ursachi,
Cristian Simionescu şi Cezar Ivănescu....

3. "....iar în spatele nostru, cumpănindu-şi lăncile
lungi vin Lucian Vasiliu şi Nichita Danilov, Valeriu
Stancu şi Liviu Antonesei, Dorin Spineanu şi Cassian
Maria Spiridon, Daniel Corbu şi Gabriela Creţan, Gellu
Dorian şi Nicolae Sava, Carmelia Leonte şi Mariana
Codruţ, Aura Muşat şi atâţia alţii şi atâtea altele...".

Listele  mai cresc în alte interviuri, alte nume mai
dispar, dar va rămâne "calea regală a poeziei româneşti"
care se desfăşoară sub priveghere moldavă. Omagiul
Moldovei apare şi în poeziile dedicate unor iluştri
contemporani. Ei sunt zei. Frecvenţa cu care coboară
între tragicii greci ( el ar putea fi Oreste. Ismena vine pe
aripile lui Ianis Ritsos, într-o prelucrare a lui Cezar
Ivănescu), întâlnirile cu eroii de demult nu exclude
beatificarea celor din preajmă. Poemul Nadia, scris
pentru Nadia Comăneci are între refrenele atât de
familiare ale poeziei lui Cezar Ivănescu, toposul major:
"ca floarea ai crescut, ca floarea-n Moldova".

Şi strofa finală:
"!numai din Lume se poate înălţa,/precum o rază,

sufletul nostru, Nadia,/ sufletul nostru, suflet din
Moldova/ ca Domnul Ceriul şi Luna Doamnă, Nadia,/
numai din Lume se poate înălţa/precum o rază, sulfetul
nostru, Nadia,/şi numai Lumea la cer înalţ-aşa/ca pe o
rază, chip de zeiţă, Nadia,/şi numai Lumea la cer înalţă-
aşa,/ca pe o rază, chip de zeiţă, Nadia!".

Ar mai fi  de scris câte ceva despre sărbătorirea
extraordinară a scriitorului în Albania, cu prilejul
apariţiilor sale în limba albaneză. În Albania scriitorul
păşea cu adevărat pe o cale regală. Recunoştea o stare
arhetipală. Se întorcea acasă.

Literatura, între genii şi demoni Copilăria şi-o
petrece la Curteni, sat de lângă Huşi şi la Huşi. "Huşiul
şi satele din jurul lui în care am copilărit reprezintă un
ţinut fabulos, paradisiac şi aşa va rămâne pentru
totdeuna. N-am fost fericit decât până la opt ani. Atunci
s-a produs izgonirea din paradis. Pentru mine au urmat
44 de ani infernali, dar Huşiul este un loc binecuvântat
de Dumnezeu, din punctul meu de vedere, din pricina
marilor personalităţi pe care le-a dat acest ţinut.
Consider Huşiul unul din locurile sacre ale românis-
mului, ca şi Ipoteştii sau Lancrămul..." îi va declara îm
1993 lui Th. Codreanu. Ţinutul ar fi capabil să dea şi în
viitor personalităţi harismatice "care să salveze poporul
român".

Amintirile de copilărie au fost fericite, dar numai
până la opt ani. Dacă urmează 44 de ani infernali,
înseamnă că prozatorul şi-a trăit infernul, mai întâi, în
interiorul Familiei. "Tatăl lui Labiş a fost un oportunist

nenorocit", e titlul unui interviu  în care Cezar Ivănescu
îl evocă pe Nicolae Labiş şi pe tatăl său. Tatăl a fost un
personaj mizerabil, aşa cum era şi tatăl lui Cezar
Ivănescu. Anatema şi deificarea vor fi împreună în
scrisul lui Cezar Ivanescu. Doina (Tatăl meu Rusia) e,
deopotrivă, sanctificare şi demonizare:

"!sărutu-ţi mâna, Tată bun, sărutu-ţi mâna şi-
nchinare/ ca Domnul-Dumnezeu  tu eşti, ca Dumnezeu
şi Sfântul Soare,/câţi pumni în inimă-am primit mi-au
fost ca floarea la ureche/că nu e pumn să poată sta cu
pumnul Tatălui pereche!"

Un studiu al poemului ar putea începe de la
definirea Omului tradiţional, al Tatălui, aşa cum (de
pildă) arată el şi în Şun sau calea netulburată. Mit
mongol de G.Călinescu. Prezentul desfigurator rămâne
însă  viu – alarmant de viu – în scrisul lui Cezar
Ivănescu:

"!Tu erai Tatăl meu şi noi copiii îţi spuneam
Rusia.../Tatăl dement cu epoleţi şi cu centură ca
leşia.../Tu erai Tatăl meu şi noi copiii te uram şi
Mama/că ni l-ai pus tu pe pereţi pe Stalin şi-ai dat jos
icoana!".

Mai mult decât alţi scriitori ai Iaşiului contemporan,
Cezar Ivănescu e animat de mitul infailibilităţii sale
poetice. E maestru, are în jurul său o şcoală, e în război
cu canaliile care vin de pretutindeni. Are cenacluri la
care vin cei mai de seamă dintre cei de seamă. Îndrumă
tinerii spre adevărata cultură fiindcă doar el exprimă
cum se cuvine literatura El şi cei pe care doar el îi poate
selecta. E geniu, va repeta în numeroase pagini scrise
după 1990. Nu numai el e geniu, ci şi alţi autori pe care i-
a cunoscut, de care a fost apropiat. Se adresează mereu
discipolilor. Poemul CXCVI Către discipoli e subin-
titulat Mirungere şi începe aşa "!acolo unde stă Sufletul
meu/ ca un Copil Divin cu gene lunge/ la care eu, copil,
privesc mereu,/ nicicând acolo nu voi mai ajunge!".
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Odinioară se pronunţa sub steaua lui Puer senex, a
Copilului bătrân, acum – în numele Copilului Divin.  În
Sutrele muţeniei îşi asumă mesajul divin. E
reîncarnarea lui Buddha.

Greu de descoperit  în literatura română pagini mai
violente îndreptate împotriva confraţilor decât în cele
două cărţi pe care poetul le consacră lui Nicolae Labiş şi
a lui Marin Preda. Teribilele anateme aruncate celor mai
răi dintre răi (şi e vorba de o listă lungă, din care nu
lipsesc Şt. Aug. Doinaş, Al.Paleologu, George Bălăiţă,
bucureşteni, ieşeni, piteşteni, autori celeşti sau doar
pietoni cu care biografia lui Cezar Ivănescu s-a
intersectat într-un moment sau altul) vine în
continuitatea arborelui genealogic pe care  scriitorul şi-l
schiţează şi în alte  cărţi : dacă în La Baad (1979)
descendenţa nu e încă princiară, în volumul închinat lui
Nicolae Labiş aproape 20 de ani mai târziu ar fi

descendentul lui Iulius Cezar. Este, dezvoltă poetul
subiectul, imperială. El are o personalitate de imperator,
confirmată mereu, chiar şi în relaţiile ieşene. Nichita
Danilov "e foarte supărat pe mine că sunt român de
geniu dintr-o familie care a mai dat şi alte genii, Octav
Onicescu, Gheorghe Ivănescu.." Marile nume, arătam
mai înainte,  revin mereu în eseurile poetului.

Sunt genii moldave şi ele, într-un fel sau altul,
aparţinători familiei Ivănescu. Cititorul obişnuit,
neînzestrat cu simţul previziunii aşa cum este Cezarul,
poate fi derutat:  chiar să nu poată să scrie nimeni în
limba română  peste o sută de ani fără să ţină seama de
opera Carmeliei Leonte? Nu putem înţelege măreţia
noului Cezar fiindcă trăim într-un timp rău, aşa că la un
moment dat poetul poate avertiza : "Fraţilor creştini,/ A
venit timpul asasinilor!"

Ioanid Romanescu
n paginile pe care Cronica Veche le dedică lui
Ioanid Romanescu există  însemnările lui Nichita
Danilov, într-un fel "urmaşul", "purtătorul de mesaj"

al lui Ioanid Romanescu:
"Din orice parte am privi-o, fie luând-o cu începutul,

fie cu sfârşitul, există o notă chagallian-burlescă în toată
opera poetică alui Ioanid Romanescu, poet născut, nu
făcut, intrat pe nedrept în uitare, ca şi Mihai Ursachi,
Cezar Ivănescu, Dan Laurenţiu, dar şi alţi poeţi
ieşeni....Noii critici, preocupaţi să ia pulsul actualităţii
noastre literare nu şi-au găsit deocamdată timp pentru a
se apleca  asupra operei unor poeţi importanţi...". Ioanid
Romanescu, crede Nichita Danilov, ar avea ecou în
poezia ultimului val:

"Imaginea pe care ţi-o creează citirea versurilor sale e
cea a unui saxofonist sau poate a unui trompetist
excentric, care, plutind noaptea deasupra acoperişurilor
caselor oraşului, cântă în gol, privind la luna plină".  Dar
nu e doar un saxofonist sau trompetist excentric:

"Peste tot, Ioanid Romanescu apără poetul, mai
exact, statutul existenţei sale, scrie Ion Holban în
editorialul aceloraşi pagini, autorul numeşte laturile care
compun pătratul vieţii celui apărat". Şi citează criticul:

"Dincolo de speranţă m-a aşteptat suferinţa/ dincolo de
suferinţă m-a aşteptat poezia/ dincolo de poezie nu
există nimic".

Iaşii generaţiei lui Ioanid Romanescu păstrează
credinţa în infailibilitatea poetică – în statutul celui care
scrie. El este un ales, el aparţine purtătorilor de har.
Lumea de azi, spun versurile merau testamentare ale lui
Ioanid Romanescu, e nedemnă de mesajul  poetului:

"Nici despre voi nu se va şti nimic,/ puteţi sfârşi în
linişte, oricum -/ voi abia pregătiţi leagănul unei/ alte
civilizaţii, de pe acum/ cei încă nenăscuţi visează/
îndepărtate galaxii,/ în lumea voastră morţii veneraţi/
sunt singurii  prieteni vii//abia dacă vă mai ating/
particulele de lumină - /drept mulţumire pentru tot,/
ridică-te şi te închină/şi cât mai repede fii gata/să laşi în
urma ta un altul,/ ci spaima că ai fost, fantoma/pe care-
o flutură neantul".(Urania)

Profeţiile sumbre se adună şi în poeziile lui Ioanid
Romanescu, sub semnul unei continuităţi moldave. Ca şi
Dan Laurenţiu, Mihai Ursachi sau Cezar Ivănescu,
Ioanid Romanescu este un călător pe spaţiile de pasaj
oferite de tradiţiile nocturne ale scrisului ieşean.

Daniel Corbu, "ultimul romantic optzecist"
aurenţiu Ulici întâmpina primul volum al lui
Daniel Corbu cu un apel la imaginea locurilor,
cele numite de Ion Creangă. Târgu Neamţ, Ozana

fixau contexte memorabile – spaţii în care Daniel Corbu

este, după foarte mulţi ani,   autor de carte! Primul autor
de carte de poezie! Onorează cum se cuvine lecţiile
marelui scriitor. Inaugurează un moment important
pentru geografia provinciei:

Î

L
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"La Târgu Neamţ – cândva loc privilegiat al
literaturii române – de-ar fi să ne gândim numai la
întâmplările humuleşteanului – orăşel în care, în ultimii
cincizeci de ani, nu s-a întâmplat nimic din punct de
vedere literar, activează astăzi o grupare  o grupare
poetică demnă de tot interesul". Nu doar un poet, ci o
grupare poetică, din care fac parte tinerii Adrian Alui
Gheorghe, Daniel Corbu, Aurel Dumitraşcu, Nicolae
Simon, autori care "s-au afirmat de câţiva ani în paginile
revistelor  literare", notgează Laurenţiu Ulici în aprilie
1984, cu prilejul debutului lui Daniel Corbu. Volumul
Intrarea în cetate, scrie cel mai de seamă critic al
debuturilor, nu mai are nimic tradiţia moldavă;  "ca şi
majoritatea colegilor săi din promoţia optzeci, îşi
apropriază realitatea imediată, reabilitează condiţia
poetică a existenţei de fiecare zi...". Daniel Corbu cultivă
"ironic şi moralizator, cum puţin mai devreme bucovi-
neanul Vişniec, imaginarul prozaic ca ca reflectare a
orizontului proivnciei şi, de- opotrivă, ca transcendere a
lui prin iluzia taumaturgiei poetice...".

Sunt câteva  observaţii  importante care fixează nu
doar imaqginea unui debut (Intrarea în scenă se numea
primul volum al lui Daniel Corbu), ci şi devenirea unui
scriitor: consemnează mesajul locurilor, "starea de
ruptură" pe care o va trăi întreaga generaţie optzeci,
statutul ironic, încercare de a defini, ca şi alţi colegi de
generaţie din Bucovina, Maramureş, Banat prin reducţii
succesive, Provincia. Dominanta "imaginarului prozaic",
notează Ulici,  exista şi la bucovineanul Vişniec, ca şi
încercările de transcendere a lui prin "iluzia taumaturgiei
poetice".

"Poezia e un miracol", "poetul este cel care repetă la
nesfârşit prima minune", sunt propoziţii care revin în
declaraţiile, interviurile, confesiunile lui Daniel Corbu.
Iluzia taumaturgiei poetice va funcţiona fără greş în
poeziile/confesiunile sale din ultimele decenii. Se va fixa
la Iaşi (Iaşii sunt capitala spiritului moldav, locul cel mai
expresiv al tradiţiei), unde  va scrie enorm, va publica
sub semnul  devotamentului faţă de "marii poeţi" ai
locului, faţă de prietenii poeţi, faţă de întâmplările
memorabile a scrisului. Va alcătui volume despre
Grigore Vieru şi Cezar Ivănescu (încheiate cu albume/
fotograme în care e mereu vizibil şi autorul: e împreună,
e solidar cu ei), despre Mihai Ursachi, adevărate
manuale pentru înţelegerea marilor scriitori ai locului.
Va scrie câteva cărţi despre optzecism, postmodernism ,
despre întemeierile poetice, dar va încerca mereu să
"treacă dincolo": să aşeze un neo- în faţa fiecărui cuvânt
care a fixa momentul poetic în altă geografie literară. E
romantic, e un erou al visului,  dar aparţine unei
avangarde care vrea să cucerească şi să-şi proclame
atotputernicia/ întâietea. Ediţia critică a poeziilor lui

Daniel Corbu, îngrijită de Călin Cocora, cu un itinerar
biografic de Liviu Apetroaie şi o prefaţă de Theodor
Codreanu (care citează observaţiile lui Gheorghe
Grigurcu – poetul este un supraromantic şi ale lui Ion
Mircea, cum că poetul e, în interiorul optzeciştilor, un
dizident, fiindcă poezia sa se apropie mai degrabă de
Cezar Ivănescu şi Mihai Ursachi), cu numeroase
fotografii din final, evocă mai degrabă o dizidenţă de la
literatura "în vogă": el este împreună cu provincialii, cu
cei abandonaţi de prima pagină a istoriilor literare de azi.
Aparţine unei tradiţii adânci.  Şi dacă primul volum se
chema Intrarea în scenă ultimele se cheamă Evanghelia
după Corbu şi alte poeme şi Blazonul de arhonte.

Poezia Blazonul de arhonte încheie ediţia selectivă a
lui Daniel Corbu, Eonul  marelui desant:

"Nici mergător pe sârmă la circul /de stat/ nici
chelner la Viena după o spiţă străbună/nici salvamar la
Miami/ nici universitar la Heidelberg/nici comis-
voyajor nonşalant prin oraşele /din Orient/nici călugăr
budist prin peşterile Tibetului/nici rege al Etiopiei în
fireasca/descendenţă familială./Ce-am ajuns noi, Daniel
Corbu?/ Biet călător prin barăcile visului/ sclav al
metaforei oferind adăpost pentru/ nunţile necesare
oferind/lecţii mentale de frică şi extaz/purtând ca pe-o
invizibilă torţă/ blazonul de arhionte al cuvintelor/ ce
nu te-au hrănit niciodată îndeajuns". Şi ca volumul să se
încheie, Regele (sau ultimul arhonte ) oferă cititorului, în
Addenda, Pasărea neagră (ultimul poem romantic) în
engleză, franceză, spaniolă, germană.

Poate că ar mai trebui însemnate aici nu doar
avalanşa superlativelor, majusculelor, ceremoniilor, ci şi
o încercare a a recupera imaginile mari ale tradiţiei. Un
poem dedicat părinţilor se cheamă Simfonia întâia,
imperiala şi poartă ca subtitlu Patria fără sfârşit. Sau, în
paranteze, cu litere ceva mai mici, "de taină", "Patria fără
sfârşit". Poemul ar merita o analiză mai  vastă, insistând
asupra aşezarii sale sub semnul rugăciunii.  Partea noua,
ultima, încheiată cu "întemeierea singurătăţii" începe cu
aceste versuri, greu de găsit nu doar în poezia optzecistă,
ci în toată poezia noastră din ultiumele două decenii:

"Oglinzilor nu le-am fost nicodată de-ajuns/iartă-
mă, Patrie/ uneori m-am gândit prea mult la mine/
uneori te-am uitat. /Iartă-mă,. Patrie!/......./Iartă-mă,
Patrie!Locuindu-te am potrivit cuvintele/limbii tale în
versuri fierbinţi/ le-am ocrotit şi le-am sărutat umbra/
ca unor fericite monade./..../Totdeuna de partea părţii
care visează/ am iubit şi-am urât".

(continuare în ediția următoare)


Ilustratiile de la pp 319-326 apartin lui Doru Maximovici
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Salvatore
QUASIMODO

(Modica, Ragusa, 1901 – Napoli, 1968)

Copilăria şi tinereţea nu i-au fost
scutite de dificultăţi şi amărăciune. Face
studii tehnice în Sicilia şi obţi-ne
diploma de geometru; se înscrie la
facultatea de Inginerie a Universităţii
din Roma, dar e constrâns, pentru a
supravieţui, să-şi întrerupă studiile şi să
muncească în cele mai felurite locuri, din
Calabria şi Liguria, până-n Sardinia şi
Valtellina. Încă din 1930 se remarcă în
revista florentină „Solaria” ca poet de
primă mărime, din 1938 până în 1940
este redactor la „Il Tempo”. În 1939 i se
atribuie catedra de literatură italiană a
Conservatorului „G.Verdi” din Milano,
unde domiciliază până la moarte (ce l-a
surprins la Napoli).

În 1959 i s-a conferit premiul Nobel
pentru litera-tură. Autodidact tenace,
începuse să studieze latina şi greaca încă
de la vârsta de douăzeci de ani. Cărţile
sale de căpătâi au fost Descartes,
Spinoza, Sf. Augustin (prin învăţătura şi
mărturia căruia citeşte Evangheli-ile),
părându-i-se să înţeleagă că în căutarea
adevărului s-ar afla şi adevărul însuşi al
poeziei.

Traducător de excepţie al vechilor
greci, de la Homer până la poeţii lirici,

de la tragici la alexandrini, a fost şi un
valoros eseist, critic de teatru şi literar.
Poezia rămâne însă nucleul central şi
determinant al creaţiei sale. Dincolo de
angajamentul civic al cărţilor din pri-
mul deceniu postbelic, poetul explorează
dimensiunile intime ale aventurii sale
umane, ale vechii sale tentaţii de
solitudine, abordează din nou eternele
probleme ce provoacă în conştiinţa
omului dorul unei oaze dicolo de

raţiunile vizibilului; între moartea care
aboleşte viaţa şi viaţa care se proiectează
şi se transfigureză dincolo de moarte.
De-a lungul unui traseu de meditaţie şi
cercetare, Quasimodo realiza în chip
temerar o idee de poezie ca sinteză de
vitalitate, cugetare şi cuvânt, de
inspiraţie şi cultură, de intuiţie şi
sentiment.

Prezentare si traducere de Geo VASILE

Vento a Tìndari
Tìndari, mite ti so
Fra larghi colli pensile sull’acque
Dell’isole dolci del dio,
Oggi m’assali
E ti chini in cuore.

Salgo vertici aerei precipizi,
Assorto al vento dei pini,
E la brigata che lieve m’accompagna
S’allontana nell’aria,
Onda di suoni e amore,
E tu mi prendi

Vânt la Tindari
Tindari, aşa cum te ştiu blând
Între coline largi aplecat peste apele
Insulelor dulci ale zeului,
Astăzi mă împresori
Şi mi te pleci în inimă.

Sui colnice aeriene hăuri,
Scăldat de vântul pinilor,
Iar stolul de tandri-nsoţitori ai mei
Se-ndepărtează-n văzduh,
Val de sunete şi iubire,
Iar tu mă faci ostatic
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Da cui male mi trassi
E paure d’ombre e di silenzi,
Rifugi di dolcezze un tempo assidue
E morte d’anima.

A te ignota è la terra
Ove ogni giorno affondo
E segrete sillabe nutro:
Altra luce ti sfoglia sopra i vetri
Nella veste notturna,
E gioia non mia riposa
Sul tuo grembo.

Aspro è l’esilio
E la ricerca che chiudevo in te
D’armonia oggi si muta
In un’ansia precoce di morire;
E ogni amore è schermo alla tristezza,
Tacito passo nel buio,
Dove mi hai posto
Amaro pane a rompere.

Tìndari serena torna;
Soave amico mi desta
Che mi sporga nel cielo da una rupe
E io fingo timore a chi non sa
Che vento profondo m’ha cercato.

Ed è subito sera

Ognuno sta solo sul cuor della terra
Trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera

N-a fost deloc uşor să scap
Spaime de umbră şi tăceri,
Refugii desfătări cândva stăruitoare
Şi moarte-n suflet.

Ţu nu cunoşti ţinutul
Unde în fiecare zi m-afund
Şi tainice silabe tot hrănesc:
Un alt fel de lumină îţi frunzăreşte geamul
În veşmânt noptatic,
Şi nu-i a mea bucuria
Ce-ţi tihneşte la sân.

Abraş este surghiunul
Şi cerinţa ce-o tăinuiam  în tine
De armonie azi se preface-n
Dor de moarte precoce;
Şi orice dragoste e paravan tristeţii,
Pas amuţit în bezna
Unde m-ai părăsit
Să rup din pâinea-amară.

Tindari cel senin mi se-ntoarnă;
Prieten duios mă trezeşte
Să mă aplec în cer de pe-o stâncă
Şi mă prefac temător pentru cel ce nu ştie
Ce vânt m-a răvăşit din adâncuri .

Şi de-ndată e
seară
Fiecare se află singur la sânul pământului
Străpuns de o rază de soare
Şi de-ndată e seară.
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Che vuoi
pastore d’aria

Ed è ancora il richiamo dell’antico
Corno dei pastori, aspro sui fossati
Bianchi di scorze di serpenti. Forse
Dà fiato dai pianori d’Acquaviva,
Dove il Plàtani rotola conchiglie
Sotto l’acqua fra i piedi dei fanciulli
Di pelle uliva. O da che terra il soffio
Di vento prigioniero, rompe e fa eco
Nella luce che già crolla; che vuoi,
Pastore d’aria? Forse chiami i morti.
Tu con me non odi, confusa al mare
Dal riverbero, attenta al grido basso
Dei pescatori che alzano le reti

Forse il cuore
Sprofonderà l’odore acre dei tigli
Nella notte di pioggia. Sarà vano
Il tempo della gioia, la sua furia,
Quel suo morso di fulmine che schianta.
Rimane appena aperta l’indolenza,
Il ricordo d’un gesto, d’una sillaba,
Ma come d’un volo lento d’uccelli
Fra vapori di nebbia. E ancora attendi,
Non so che cosa, mia sperduta; forse
Un’ora che decida, che richiami
Il principio o la fine: uguale sorte,
Ormai. Qui nero il fumo degli incendi
Secca ancora la gola. Se lo puoi,
Dimentica quel sapore di zolfo
E la paura. Le parole ci stancano,
Risalgono da un’acqua lapidata;
Forse il cuore ci resta, forse il cuore...

Ce vrei păstor
de aer

Şi-aud din nou chemarea străvechiului
Bucium al păstorilor, aspru peste şanţuri
Albe de solzii şerpilor. Poate îşi trage
Suflul din plaiurile de la Acquaviva,
Acolo unde unda râului Plàtani
Rostogoleşte scoici sub  apă printre
Picioarele copiilor cu pielea măslinie.
Oh, din ce ţinut adierea vântului prizonier
Se răsfrânge-n lumina ce-asfinţeşte deja;
ce vrei Păstor de aer? Poate îi chemi pe cei
morţi.Tu şi cu mine n-auzi, buimacă
de sclipirile mării, distrasă de strigătul
şoptit al pescarilor ce scot din apă plasele.

Poate  inima
Va să se irosească mirosul acru de tei
În noaptea ploioasă. Fi-va zadarnic
Timpul bucuriei, furia lui,
Acea muşcătură de fulger ce spintecă.
Abia de rămâne făţişă nepăsarea,
Amintirea unui gest, a unei silabe,
Dar ca a unui molcom zbor de păsări
Printre aburi de ceaţă. Şi tot mai aştepţi,
Nu ştiu ce, pierdută pentru mine; poate
Un ceas hotărâtor, care să-nsemne
Începutul sau sfârşitul: o soartă
Geamănă de-acum: aici negrul fumului
De incendii usucă beregata. Dacă poţi,
Uită gustul acela de sulf şi spaima.
Cuvintele ne ostenesc,
Suie din nou dintr-o apă lapidată;
Poate inima să ne rămână, poate inima...



332 vol. 23,  106-107-108| aprilie-mai-iunie, 2013

Lettera alla
madre

«Mater dulcissima, ora scendono le nebbie,
Il Naviglio urta confusamente sulle dighe,
Gli alberi si gonfiano d’acqua, bruciano di

neve;
Non sono triste nel Nord: non sono
In pace con me, ma non aspetto
Perdono da nessuno, molti mi devono

lacrime
Da uoma a uoma. So che non stai bene, che

vivi,
Come tutte le madri dei poeti, povera
E giusta nella misura d’amore

Per i figli lontani. Oggi sono io
Che ti scrivo.» - Finalmente, dirai, due

parole
Di quel ragazzo che fuggì di notte con un

mantello corto
Ed alcuni versi in tasca. Povero, così pronto

di cuore,
Lo ucideranno un giorno in qualche luogo.

«Certo ricordo, fu da quel grigio scalo
Di treni lenti che portavano mandorle e

arance,
Alla foce dell’Imera, il fiume pieno di gazze,
Di sale, d’eucalyptus. Ma ora ti ringrazio,
Questo voglio, dell’ironia che hai messo
Sul mio labbro, mite come la tua.
Quel sorriso m’ha salvato da pianti e da

dolori.

E non importa se ora ho qualche lacrima per
te,

Per tutti quelli che come te aspettano,
E non sanno che cosa. Ah, gentile morte,
Non toccare l’orologio in cucina che batte

sopra il muro,
Tutta la mia infanzia è passata sullo smalto

Scrisoare
mamei

«Mater dulcissima, acum coboară negura,
Apa din Naviglio bate bezmetic în diguri,
Arborii se umflă de apă, arşi de zăpezi;
Nu sunt mâhnit în Nord: nu sunt
Prea împăcat cu mine, dar nu aştept
Iertare de la nimeni, mulţi îmi sunt datori

lacrimi,
Ca de la om la om. Ştiu că nu te simţi prea

bine, că
Trăieşti ca toate mamele poeţilor, săracă
Şi dreaptă, iluminată de iubirea
Pentru fiii plecaţi. Azi sunt eu
Cel ce îţi scriu.» - În sfârşit, vei spune, două

cuvinte
De la băiatul ăla care-a fugit noaptea într-un

palton vechi:
Şi-n buzunar câteva versuri. Bietul de el,

inimă tumultuoasă,
O să mi-l omoare-ntr-o zi pe undeva. –
«Sigur că da, mi-amintesc, am plecat din

halta-aia
Mohorâtă de mărfare ce cărau migdale şi

portocale,
De la gura Imerei, râul năpădit de coţofane,
De sare, de eucalipţi. Acum vreau să îţi

mulţumesc,
Pentru ironia pe care mi-ai pus-o
Pe buze, blândă, precum a ta.
Surâsul acela m-a salvat de plânset şi

dureri.
Şi nu contează dac-acum am o lacrimă

pentru tine,
Pentru toţi cei care ca şi tine-aşteaptă
Fără să ştie ce. Ah, gentilă moarte,
Nu te atinge de orologiul din bucătărie ce

bate pe perete,
Toată copilăria mea s-a petrecut peste

smalţul
Cadranului său, peste florile-acelea pictate:
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Del suo quadrante, su quei fiori dipinti:
Non toccare le mani, il cuore dei vecchi.
Ma forse qualcuno risponde? O morte di

pietà,
morte di pudore. Addio, cara, addio, mia

dulcissima mater.»

Nu te-atinge de mâinile şi inima celor
bătrâni.

E cu putinţă oare vreun răspuns? Oh,
moarte milostivă,

Moarte cuviincioasă. Adio, scumpa mea,
adio, dulcissima mater.»

Al padre
Dove sull’acque viola
Era Messina, tra fili spezzati
E macerie tu vai lungo i binari
E scambi col tuo berretto di gallo
Isolano. Il terremoto ribolle
Da tre giorni, è dicembre d’uragani
E mare avvelenato. Le nostre notti cadono

Tatălui meu
Unde pe apele livide
Era Messina, printre sârme plesnite
Şi dărâmături mergi de-a lungul şinelor
Şi macazurilor cu chipiul tău de cocoş,
Insular. Cutremurul dă-n clocot
De trei zile, e un decembrie de uragane
Şi mare-nveninată. Noaptea ne prinde
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Nei carri merci e noi bestiame infantile
Contiamo sogni polverosi con i morti
Sfondati dei ferri, mordendo mandorle
E mele diseccate a ghirlanda. La scienza
Del dolore mise verità e lame
Nei giochi dei bassopiani di malaria
Gialla e terzana gonfia di fango.

La tua pazienza
Triste, delicata, ci rubò la paura,
Fu lezione di giorni uniti alla morte
Tradita, al vilipendio dei ladroni
Presi fra i rottami e giustiziati al buio
Dalla fucileria degli sbarchi, un conto
Di numeri bassi che tornava esatto
Concentrico, un bilancio di vita futura.

Il tuo berretto di sole andava su e giù
Nel poco spazio che sempre ti hanno dato.
Anche a me misurarono ogni cosa,
E ho portato il tuo nome
Un po’ più in là dell’odio e dell’invidia.

Quel rosso sul tuo capo era una mitria,
Una corona con le ali d’aquila.
E ora nell’aquila dei tuoi novanti’anni
Ho voluto parlare con te, coi tuoi segnali
Di partenza colorati dalla lanterna

Notturna, e qui da una ruota
Imperfetta del mondo,
Su una piena di muri serrati,
Lontani dai gelsomini d’Arabia
Dove ancora tu sei, per dirti
Ciò che non potevo un tempo – difficile

affinità
Di pensieri – per dirti, e non ci ascoltano

solo
Cicale del biviere, agavi, lentischi,

Come il campiere dice al suo padrone:

«Baciamo li mani». Questo, non altro.
Oscuramente forte è la vita.

În vagoanele de marfă şi noi turmele de
copii

Numărăm vise prăfoase cu morţii
Spintecţi de fiare, mestecând migdale
Şi ghirlande de poame uscate. Prinosul
Durerii ni s-a adeverit cu cruzime
În jocurile din luncile  malariei
Galbene şi-a frigurilor luate din nămol.

Răbdarea ta
Mâhnită, delicată, ne-a potolit spaima,
A fost o lecţie a unor zile totuna cu moartea
Trădată, cu fărădelegea tâlharilor
Printre ruine prinşi şi executaţi pe-ntuneric
De mulţimea  puştilor din dane, o
Aritmetică simplă, rezultatul era exact
Concentric, un bilanţ al vieţii ce-o să vină.
Chipiul tău de soare îl vedeam mereu

venind şi plecând
În  spaţiul sărac de care mereu ai avut parte.
Şi mie mereu mi s-a măsurat orice-am

primit,
Şi ţi-am purtat numele
Cu puţin mai încolo de ură şi invidie.
Roşul acela pe capul tău semăna unei mitre,
Unei coroane cu aripi de vultur.
Şi-acum la cei nouăzeci de ani ai vulturului
Am vrut să vorbesc cu tine, cu semnalele

tale
De plecare colorate ale lanternei
De noapte, şi-aici de pe o roată
Imperfectă a lumii,
Pe-o revărsare de ziduri strivitoare
Departe de iasomiile de Arabia
Unde încă te afli, ca să-ţi spun
Ceea ce nu puteam odinioară – grea

afinitate
De gânduri – ca să-ţi spun, şi nu ne-ascultă

doar
Răcuşorii din baltă, agavele şi-arbuştii de

fistic,
Precum pândarul de la câmp spune

stăpânului său:
«Baciamu li mani». Atât şi nu altceva.
Nedesluşit de tare este viaţa.
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Ioan HOLBAN

Scrisul. Scrisa
area poezie a lui Cezar Ivănescu este
concepută sub forma unor cicluri baladeşti,
astfel încât nici nu mai contează succesiunea

cărţilor, cronologia lor; volumele şi antologiile tipărite
începând cu anul 1968 reprezintă o summa a muzicii şi
cuvântului, structurându-se în câteva „serii“ – Rod
(1968, 1975, 1977, 1985, 2004), Muzeon (1979, 1982, 1992),
Doina (1983, 1986, 2000), La Baaad (1979, 1996), Cântecul
amintirii (1978), Sutrele muţeniei (1994), Jeu d’Amour
(1995), Rosarium (1996), Opera poetică, I-II (2000),
Efebul de la Marathon (2000), Poeme (2001) –,
identificând scrisul – Fapta poetului (!mă dor mânile de
scris/ de la stânga înspre dreapta,/ chinu-mi-s, alinu-mi-
s,/ numai scrisu-mi este Fapta“, se spune într-o Doină) –
cu scrisa acestuia, cu destinul, ca unică şansă de a se
mântui: „!tânăr îs, bătrân n-oi mai fi,/ numai tânăr îi plac
Maichii…/ tânăr îs, dar îmi ştiu partea,/ în puterea mea
ţin Moartea,/ intru-n ea ca în abisul…/ tânăr îs, dar îmi
ştiu scrisul,/ că mi-i scrisa să mă mântui,/ nu mi-i viaţa
cât pământu-i,/ ci mi-i viaţa numai câtu-i,/ fără de
frumos, urâtu-i!“ (Doina. Ţara de Miraz). Felul de a-fi-
în-lume, aproape mereu în răspăr cu ea, modul „bătăios“
(nu doar la figurat) de a-şi apăra ideile, discipolii şi
harul, genialitatea, anecdotica despre viaţa şi atitudinile
omului au creat impresia falsă a unui „dur“, a unui
gladiator, de la care se putea aştepta o poezie insurgentă,
de frondă, „colţoasă“ şi o permanentă stare de alertă.
Sigur că, la rigoare, se poate regăsi în cărţile lui Cezar
Ivănescu câte ceva din toate acestea; dominantele sunt,
însă, altele, afirmate explicit în chiar primele poeme-
autoportret din volumul de debut, Rod; boala, frica,
sinceritatea, mila, lacrima, ochii uimiţi şi umezi, în De
profundis: „!acum, fiindcă frigul face bulboane/ şi
fiindcă eu sunt bolnav şi mă tem,/ ca sălbaticul am să-mi
fac leul meu de peşteră,/ iar voi să spuneţi: îl vâna în
fiecare zi!/ !acum, fiindcă sunt sincer şi milos,/ vă rog să
nu vă uitaţi în ochii mei/ prin care lacrimile găuresc
pupilele/ şi deci nu plâng; nici râsul meu/ care vă
chinuie, vă sluţeşte, feriţi-vă de râsul meu/ într-însul
mama e tot albă! şi inima mea,/ acest cântar social, care
atunci când eu/ voi fi pur de tot se va sfărâma/ într-una
din părţile balanţei şi va rămâne numai/ un cap uimit,
umed, plin de lună, ca o floare/ scoasă din lac. O,
candoarea/ capului de inimă, cu braţe/ !lăsaţi-mi numai
lapte şi mâncare,/ până mă scol mâni de dimineaţă/ căci
acum îmi fac turul prin ochi/ hidoasele zile de post

uman, al vinei, al neputinţei!/ !şi socotiţi-mă-un lepros
care se vindecă/ şi v-ar putea şi omorî cu-mbrăţişările,/
şi socotiţi-mă-un lepros care se vindecă/ şi v-ar putea şi
omorî cu-mbrăţişările!/ !acum, fiindcă am chiar
şaptezeci de ani/ cu cei lăsaţi de mama,/ îngăduiţi-mi
deruta suportabilă/ şi bucuraţi-vă de înţelepţii tineri!“; o
vorbitoare piatră rară, în Rod; o viaţă ca „un hagialâc“,
unde totul începe cu gustul sfârşitului pentru că, iată,
„moartea mea e programul meu zilnic“, spune poetul în
Confiteor, Apocalipsis cum figuris, Gladiator.

Citită în această cheie, poezia lui Cezar Ivănescu este
o continuă încercare de a exorciza frica, spaima urâtă
unde se dizlocă zâmbetele, urletul fără voce al celui care
mănâncă prune „clănţănind“, cum scrie în Toamna.
Frica, spaima, angoasa au şi o „istorie“ în ciclurile
baladeşti ale liricii poetului; spaima se instalează odată
cu naşterea („!suferinţele mari se făcură/ de cum am ie-
şit din tine, ca un ochi din orbită,/ toată căldura soare-
lui/ menită fu să mă usuce…!“) şi cu amintirea trauma-
tizantă a unei mame dispărute („!oasele-ţi le dezgropa--
ră/ şi mi le arătară mie,/ ca de-acum să nu-mi mai
pară,/ Maica mea, că eşti tot vie,/ într-un hârb te aduna-
ră,/ să mai spele-o dată mortul,/ ca să nu-mi mai pari
Fecioară,/ să ştiu că-ai murit cu totul!/ !părul tău ca
părul numa/ şi încolo oseminte,/ să mă-ngrozească de-
acuma,/ Mamă, mânurile-ţi sfinte,/ faţa ta, curată faţa,/
doar o ţeastă care râde,/ ca să-mi înspăimânte viaţa,/
plămadă de vise hâde!“) – groapa metafizică din care ies,
pentru a înfricoşa şi a-şi cere dreptul la o nouă existenţă
în chiar existenţa eului poetic, mama (ca o mitică „mamă
a pământului“, o „mamă feciorelnică“ sau, în Rosarium,

M
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fiică a fiului, prin creaţie) şi tatăl (care „a ridicat Turnul
Babel“), sămânţa şi pântecul, rodul adică, dar şi Rimaya,
Ezo, Maria, Mil, Raz, Ilen, Maria Creaţa, fata cocoşată,
„aceea care“, baladinul Kitinam şi Briena, harizmata
zână căreia îi cântă acesta – figurile lirice din La Baaad şi
Jeu d’Amour, nucleele semantice care adună în jurul 1or
sensurile adânci ale cântecului şi poeziei lui Cezar
Ivănescu. Iar unul dintre acestea se exprimă în căutarea
singurătăţii (în contrast, iarăşi, cu figura convenţională a
poetului căruia părea că nimic nu-i place mai mult decât
socializarea cu tinerii poeţi la cenaclul „Numele Poetu-
lui“ din anii ’70 sau la o cafea în grădina de la Casa
Pogor) şi într-un sentiment al sfâşierii, explorate, regăsite
în câmpia sau, cum îi spune în Doina, valea Baaad –
topos-ul întregii opere a lui Cezar Ivănescu; un suflet de
stepă, cum l-ar numi poetul rus: „!în întuneric să fie/
sufletul nostru, de vrem,/ de ce-au plecat păsările de pe
câmpie,/ noi de ce singuri rămânem,/ de ce-au plecat
păsările de pe câmpie,/ noi de ce singuri rămânem?/ !în
întuneric să fie/ sufletul nostru, de vrem/ în întuneric şi
pace să fie/ câmpul pe care-ngenunchem,/ în întuneric
şi pace să fie/ câmpul pe care-ngenunchem!/ !în întune-
ric să fie/ sufletul nostru, de vrem/ de ce-au plecat
păsările de pe câmpie,/ noi de ce singuri rămânem,/ de
ce-au plecat păsările de pe câmpie,/ noi de ce singuri
rămânem?“ (Jeu d’Amour. În câmpia Baaadului).

Frica, spaima, singurătatea, sentimentul sfâşierii şi al
pierderii, erosul, moartea, viaţa, universul sunt muzica,
realitatea vie din ciclurile baladeşti ale lui Cezar
Ivănescu; în poezia sa, muzica nu e numai ceea ce se
cheamă orfism, nu e numai muzicalitate şi nici numai
„formula modernă a sincretismului baladesc medieval al
poeziei şi muzicii“, cum crede Theodor Codreanu: ea
este fiinţa însăşi a poetului şi poeziei, semnul vieţii şi al
punctuaţiei fiecărui text. În unele cărţi, muzica se
exprimă, mai ales, prin nuclee tonale ale doinei,
blestemului, colindului şi bocetului („ţine, soare, ziua
mare,/ că feciorul meu îmi moare,/ nu-i văd trupul, să-l
disferic,/ l-au dosit la întuneric,/ cântăreşte, soare,
bine,/ cât mânia grea mă ţine,/ să nu-ntuneci mai
devreme,/ ca un foc mărunt de lemne,/ că mi-ai supt
doar pântecu,/ Fiul meu, lumină-acù/ merg să-l cat pe
frate-tu!“; sau: „!când într-un sicriu/ m-ai închis de viu,/
Mari, Mario!/ !eu n-am vrut să-nviu,/ pe lume să viu,/
Mari, Mario,/ Mari, Mario!/ !în pântec mă porţi,/ să mă-
nvii din morţi,/ Mari, Mario,/ Mari, Mario!/ !mamă cu
mâni sfinte,/ mă rog, nu mă vinde,/ Mari, Mario,/ Mari,
Mario!/ !mamă cu mâni sfinte,/ mă rog, nu mă vinde,/
Mari, Mario,/ Mari, Mario!“), marcând legătura
structurală cu folclorul, cu toate speciile lirice ale
acestuia, dar şi cu alte paradigme muzicale, precum
blues-ul; de o simplitate dezarmantă, profunde,
esenţializând discursul poetic, nucleele tonale sunt, în
fapt, pre-texte ale cugetării, regândirii lumii şi sinelui;
iată câteva asemenea nuclee tonale: soare-n amurg
coborând („!fie să trec subt tăcere şi vânt,/ fie să trec

neştiut subt pământ,/ fie să treci şi să calci surâzând/
peste pământul ce-s – fără cuvânt –/ dar să nu văd, cât
trăiesc pe pământ,/ soare-n amurg coborând,/ dar să nu
văd, cât trăiesc pe pământ,/ soare-n amurg coborând,/
dacă-l privesc nu mai urcă nicicând/ soare-n amurg
coborând,/ dar să nu văd, cât trăiesc pe pământ,/ soare-
n amurg coborând,/ dar să nu văd, cât trăiesc pe
pământ,/ soare-n amurg coborând!“; frumos („!Mil, vino
la fereastră, să ne uităm în jos,/ pe stradă trec acuma
femei cu şold frumos,/ pe stradă trec acuma femei cu
şold frumos!/ !hai, vino, Mil, odată, să ne uităm în jos,/
pe stradă trec acuma femei cu sân frumos,/ pe stradă
trec acuma femei cu sân frumos!/ !îţi fac loc la fereastră,
să ne uităm în jos,/ pe stradă trec acuma femei cu păr
frumos,/ pe stradă trec acuma femei cu păr frumos!/ !să
coborâm îndată, să ne rugăm sfios:/ fă, Doamne, ca să-
mi râdă acea cu râs frumos,/ fă, Doamne, ca să-mi râdă
acea cu râs frumos!/ !şi-aşa seară de seară, unul mai
norocos,/ o să-ntâlnească Moartea – acea cu râs frumos,/
o să-ntâlnească Moartea – acea cu râs frumos!“). O frază,
o sintagmă, un cuvânt, un vers care, prin forţa lor de
sugestie, au pătruns în mentalul colectiv; oamenii le
spun, spun poezie, fără să ştie cui aparţine sau, mai bine,
cine a cântat-o: „montajul“ unor asemenea nuclee tonale,
la nivelul frazei poemului (al strofei, în formula
convenţională) atinge perfecţiunea într-un text precum
Jeu d’Amour. Amintirea Paradisului: „!când eram mai
tânăr şi la trup curat,/ într-o noapte, floarea mea, eu te-
am visat,/ înfloreai fără păcat într-un pom adevărat,/
când eram mai tânăr şi la trup curat,/ înfloreai fără păcat
într-un pom adevărat,/ când eram mai tânăr şi la trup
curat!/ !nu ştiam că eşti femeie – eu bărbat/ lângă tine
cu sfială m-am culcat,/ şi dormind eu am visat, tu visând
ai lăcrimat,/ când eram mai tânăr şi la trup curat/ şi
dormind eu am visat, tu visând ai lăcrimat,/ când eram
mai tânăr şi la trup curat!/ !e pierdută noaptea-aceea de
acum,/ carnea noastră doar mai ştie-al ei parfum,/
poamele ce-n pomi azi stau, gustul cărnii tale-l au/ şi
cad toate (mâine) putrede pe drum,/ poamele ce-n pomi
azi stau, gustul cărnii tale-l au/ şi cad toate (mâine)
putrede pe drum!/ !fă-l să fie, Doamne Sfinte, numai
om/ pe cel care ne-a ispitit subt pom,/ şi când pomul
flori va da, fă să-i cadă carnea grea/ cum cădea-va după
cântec mâna mea,/ şi când pomul flori va da, fă să-i cadă
carnea grea/ cum cădea-va după cântec mâna mea!“: şi
de câte ori nu vom fi auzit pe cineva, oricine, oricând,
oriunde, spunând „când eram mai tânăr şi la trup curat“,
fără să ştie de Cezar Ivănescu, la fel cum vor fi spus
„trăiască poezia şi marii visători!“, fără să-l amintească
pe Ioanid Romanescu ori „un om din Tecuci avea un
motor/ şi nu i-a folosit la nimic“, fără să-l pomenească
pe Mihai Ursachi? Nucleele tonale din Jeu d’Amour sau
din Rosarium îşi află întregul, simfonia adică, în Doina;
aici, mai limpede decât oriunde altundeva, Cezar
Ivănescu (re)pune în termeni proprii geneza reciprocă a
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muzicii şi cuvântului: aş spune că, în poezia sa, muzica e
graiul, iar cuvântul, (în)fiinţarea lui.

Fără a se circumscrie poeziei sentimentului religios,
în felul celor scrise de Daniel Turcea sau Dan Laurenţiu,
ca un reflex al refuzului „înregimentării“ într-o tradiţie
(o modă, o generaţie, o paradigmă) şi ca o consecinţă a
afirmării primatului muzicii în faţa cuvântului – la
început a fost muzica, (în)cântarea, pare a spune „vestea
bună“, evanghelia poetului –, lirica lui Cezar Ivănescu
are un sens profund creştin, ca în acest poem închinat,
deloc întâmplător, lui Marin Preda, unde vorbeşte
despre eliberarea, prin moarte, din închisoarea trupului:
„!sângele îmi plânge-n sânge,/ fiindcă trupul meu mă
strânge;/ nu-s nici viu şi nu-s nici mort,/ dar mă strânge
trupul tot,/ nu-s nici viu şi nu-s nici mort,/ dar mă-
nchide trupul tot!/ !închisoare, închisoare,/ te-au crescut
ca pe o floare/ Muica şi surorile/ lacrima şi sudorile,/
Muica şi surorile,/ lacrimi şi surorile!/ !am zăcut bolnav
în tine,/ dar acum zăresc lumine,/ Soarele s-o înălţa,/
vine Moartea şi mă ia,/ Soarele s-o înălţa,/ vine Moartea
şi mă ia!/ !închisoare, închisoare,/ te-am crescut ca pe o
floare,/ bucură-te, Fată Mare,/ că m-ai scos din
închisoare,/ bucură-te, Fată Mare,/ că m-ai scos din
închisoare!“ (Doina. Bucuroasa moarte). Fiul Omului
din Jeu d’Amour – o figură prezentă şi în lirica altor
poeţi, a lui Lucian Vasiliu, de exemplu – nu e omul
religios, în înţelesul său teologic, ci fiinţa a cărei ţintă
rămâne Calea Damascului, locul unde se poate elibera de
neliniştile, îndoielile şi întrebările tăgadei argheziene:
„!cel care îşi aşteaptă Moartea/ nu mi-i deloc asemenea,/
cel care îşi aşteaptă Moartea/ cel care îşi aşteaptă
Moartea-şi/ aşteaptă numai Moartea Sa!/ !preafericit cel
care-aşteaptă,/ atât cât poate aştepta,/ cel care îşi
aşteaptă Moartea,/ cel care îşi aşteaptă Moartea,/ nu mi-
i deloc asemenea!/ !el va muri ca o lumină/ a sângelui
ce-l lumina,/ eu voi culege trup şi sânge,/ eu fără
lacrimă voi plânge,/ ţintind Damascu-n calea mea!“. Iar
în acest jeu d’amour cu însuşi Domnul se descoperă
mecanismul lăuntric al poeziei, muzicii şi cuvântului lui
Cezar Ivănescu; câtă lejeritate şi cât sentiment religios se
află, la rigoare, într-un Jeu d’Amour subintitulat ____?
Iată: „!din tot ce ochii mei privesc, într-un atent
examen,/ nimic al meu şi-n veci de veci, nimic al nostru,
Doamne:/ nimic al tău, nimic al meu, bogat sunt pre-
cum Domnul;/ ne mângâiem cu îngerii, cu îngerii şi
somnul,/ nimic al tău, nimic al meu, bogat sunt precum
Domnul;/ ne mângâiem cu îngerii, cu îngerii şi somnul!/
!mă bucur, Doamne, că m-ai rupt de sufletul rapace,/ cel
care chibzuie şi ia-şi face şi desface,/ pot de acum
întâmpina tot ce trimiţi încoace/ cu sufletul meu luminat
de-o neatinsă pace,/ pot de acum întâmpina tot ce trimiţi
încoace/ cu sufletul meu luminat de-o neatinsă pace!/
!Doamne, prea mult, prea mult îmi dai şi uneori mi-e
frică,/ spre un exemplu, mi-a fătat în casă o pisică;/ să fi
văzut cum le lingea lăbuţele şi curul/ pisica la pisoi şi
noi le-ntreţineam huzurul;/ să fi văzut cum le lingea

lăbuţele şi curul,/ atâta dragoste la noi, cum să-i înduri
huzurul!/ !Doamne, prea mult, prea mult îmi dai şi
uneori mi-e teamă:/ mă ispiteşti cu-un cantalup, un
strugur, o grozamă/ ori şi mai mult mă ispiteşti, să zac
eu în gheena,/ dând unei băietane nu-, nume precum:
Briena,/ ori şi mai mult mă ispiteşti să zac eu în gheena/
dând unei băietane nu-, nume precum: Briena!/ !nu mă
poţi, Doamne, ispiti chiar ca pe fitecine,/ când v-am
purtat ca un măgar samarul şi pe tine,/ nu mă poţi,
Doamne, ispiti, dar cred că este ora/ păcatul a-ţi
mărturisi: iubesc pe Aurora,/ nu mă poţi, Doamne,
ispiti, dar cred că este ora/ păcatul a-ţi mărturisi: iubesc
pe Aurora!/ !chiar pentru ea am şi compus şi muzica şi
textul,/ iar Dumneavoastră, Doamne-aţi fost, pardon,
numai pretextul,/ făptura ei e-asemenea unei cereşti
magnolii/ (o cheamă Aurora şi, în intim, Doamna
Loli)!“. Poezia unui „eretic“? A unui alt Meister Eckhart?
Sau, poate, a unui om religios? E, încă o dată, omul de pe
Calea Damascului, acela care se întreabă în Către
discipoli „al cui eu, Doamne, sunt dacă al Tău nu mi-s?“
şi care, în Sutrele muţeniei, îl caută pe Dumnezeu prin
sutrele orientale, urmând acelaşi drum ca, în alt secol,
Eminescu; astfel: „!am levitat de fericire,/ de ameţeală-
ameţitoare…/ care mi-i, Doamne, – Adevărata fire?/ de
fericire Sufletul meu moare/ şi bea adevărata viaţă pe
cărare…/ am levitat de fericire,/ ca un Copil Bătrân,/ cu
Doamna Norilor/ în Lotus, ca într-un habitaclu,/ ţesut
dintr-o suavă Amintire/ şarva-atman!“ (Sutra II.
Samadhi); sau: „!muri-vei precum ai trăit:/ delirând-
sângerând-lăcrimând/ agonic şi fericit…/ sălbatic ca
Fiara,/ ca îngerul, blând!“ (Sutra III. Tao); şi: „!priveşte-
mă, Tu, Doamne,/ şi-omoară-mă, de vrei,/ Tu care
vecinic viaţa/ ne-o dai şi n-o mai iei!“ (Sutra V. Tao).

Această căutare a lui Dumnezeu prin credinţele
(extrem) orientale este încă o formă a ceea ce se numeşte
coincidentia oppositorum, modul care structurează toată
opera (şi viaţa) lui Cezar Ivănescu; personajul care re-
prezintă înţelesurile sintagmei este Copilul Bătrân din
Jeu d’Amour, Doina şi Sutrele muţeniei: „!ca un Copil
Bătrân şi fericit,/ acuma plec spre altă-nvestitură,/ acolo
unde sunt ţinut uimit/ de Domnul, tot cu sufletul la gu-
ră;/ ca un Copil Bătrân şi fericit,/ acuma plec spre altă-
nvestitură,/ acolo unde sunt ţinut uimit/ de Domnul, tot
cu sufletul la gură!/ !deci, voi muri, – şi alţii au murit,/
deci, nu mi-a fost de-nvăţătură;/ ca să-l săruţi apoi la
nesfârşit,/ sărută-mi sufletul pe gură;/ deci, voi muri, –
şi alţii au murit,/ deci, nu mi-a fost de-nvăţătură;/ ca să-l
săruţi apoi la nesfârşit,/ sărută-mi sufletul pe gură!“.
Această altă investitură este timpul dintâi, cel al Fiinţei de
dinainte de fiinţe, al primei memorii (aceea a Paradisu-
lui) pe care oamenii vor fi pierdut-o, dobândind în
schimb, derizoria memorie a lumii fenomenale. Horia
Bădescu{ XE "Bădescu, Horia" } scrie în Memoria Fiinţei.
Poezia şi sacrul că actul poetic este o participare la sacru,
substituind starea de Fiinţă celei de creatură; nu altceva
ne-a învăţat Ioanid Romanescu{ XE "Romanescu, Ioanid"
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} în Noul Adam; şi nu altceva ne transmite Copilul
Bătrân al lui Cezar Ivănescu: el e perechea, Unu, Fiinţa,
moartea şi viaţa, lumina şi întunericul, tinereţea şi
senectutea, împreună, născându-se una din alta, murind
una pentru alta: e Moartea Vie din Doina (Variantă):
„!de te-aş prinde, eu mi-aş vinde/ învierea mea pe-atât,/
Moarte Vie, de te-aş prinde/ să te-ngrop până la gât,/
Moarte vie, de te-aş prinde/ să te-ngrop până la gât,/ că-
mi dărâmi zidul şi Anta/ şi nu-mi amintesc decât/ din
ruinurile-Ananta/ al Fecioarei trup zidit,/ din ruinurile-
Ananta/ al Fecioarei trup zidit!/ !asta-mi este toată
arta,/ tot cu mine să o port,/ ca pe un vârtej – Vivartha –
,/ Moartea cât sunt viu şi mort,/ ca pe un vârtej –
Vivartha –,/ Moartea cât sunt viu şi mort“.

Sensurile profund creştine, noţiunea de sacru atât de
prezentă la Cezar Ivănescu circumscriu ceea ce se
numeşte poezie patriotică: Moldova (iar nu „turcitul
Bucureşti/ care şi-a-ntrecut măsura/ în fasoane hară-
peşti“) se asociază simbolurilor christice, numelui Lui,
oferind mostre de lirică patriotică, fără un program şi cu
atât mai puţin ca un răspuns la vreo comandă specială: e
o poezie în stare pură: „!eu Ţie mă închin, Hristoase,/
Ţie, Moldovă, mă închin,/ Hristoase-n veci cu mâni
frumoase/ sângeră în Moldova vin,/ cu mânile împarte-
ţi trupul,/ cum Crucii-n veci l-ai împărţit,/ cei ce purtau
pe flamuri Lupul/ azi poartă semnul tău sfinţit,/ cu
sânge şi cenuşă ninge/ cerul Moldovei, cer deschis,/ sub
semnul Crucii-i vom învinge/ pe-acei ce fiii ne-au ucis,/
pe-acei ce ne-au ucis părinţii,/ bătrânii, tot ce-i viu în
jur,/ pentru Moldova suferinţii/ Teodiceea o conjur,/
lucrăm cu Domnul dimpreună/ Grădina Maicii Domnu-
lui/ şi Domnul singur ne răzbună,/ turnând urgia ceru-
lui/ în Ţara cea Mongolo-Rusă,/ Pustiul cel Ruso-Mon-
gol,/ Moldovă, Tu, Lumină Susă,/ Ceresc Ierusalim,
Simbol/ al Îndurării–Învierii,/ arată-ţi chipul tău
cumplit/ şi-n graiul cu dulceaţa mierii/ slăveşte-ţi
neamul izbăvit!/ !eu Ţie mă închin, Hristoase,/ Ţie,
Moldovă, mă închin,/ morminte cu sfărmate oase,/
îndurător popor creştin,/ cu mânurile-ţi luminoase/
Domnul ţi-a scris un nou destin;/ întoarceţi-vă pe la
case,/ moldavi îngenuncheaţi deplin,/ căci astăzi
Domnul pustieşte/ «pământul împânzit de ruşi»/ şi
aşteptând, nu putrezeşte/ Cel Sfânt Codrean Fecior din
Huşi!/ !eu Ţie mă închin, Hristoase,/ Ţie, Moldovă, mă
închin,/ Domnul cu mânile frumoase/ sângeră în
Moldova vin/ Lui ne-nchinăm şi azi şi mâine,/ bem
sângele-i, ichor divin,/ şi trupul Lui, – cea sfântă pâine,/
scoşi din robie pe deplin,/ călăuziţi de scrisa slovă,/ pe
cer, de stele, viers divin,/ eu, ţie mă închin, Moldovă,/
Ţie, Hristoase, mă închin!/ eu, ţie, mă închin, Hris-
toase,/ Ţie, Moldovă, mă închin!“ (Închinare Moldovei).
Patina specială a lexicului folosit cu ştiinţa dozării
optime, cu explorarea valorii stilistice a arhaismului şi
regionalismului, potenţează închinarea Moldovei din
toată poezia lui Cezar Ivănescu care, iată, scrie vecinic,
câne, pâne, subt, mâne, mânuri, strein, viers, săcure,

sterpiciune, tămâiet, sara, ţărnă, beutură, peană, padure,
rump (pentru rup). Nu e loc pentru sunt şi â, dând creza-
re şcolii lingvistice de la Iaşi (tutelată de spiritul lui
Gheorghe Ivănescu{ XE "Ivănescu, Gheorghe" }); sau,
poate, pentru că Cezar Ivănes-cu a scris totdeauna în
spiritul şi litera lui Eminescu{ XE "Eminescu, Mihai" };
Doina e vechea/ noua, sfânta Moldovă, cu graiul şi far-
mecul său: „!m-a prins dorul de Moldova,/ sfânta ceea-n
violet,/ i-aţi sfinţit trupul şi vorba/ morţilor, oloi se-
cret!/ !dulci femei cu gura dulce/ şi cu trupul tămâiet,/
după al vost’ pas m-aş duce/ când coboară sara-ncet!/
!m-a prins dorul de Moldova,/ plâng şi-n lacrimi o mai
văd,/ cum dormeam subt ceru-i, Doamne,/ ca în pântece
un făt!/ !nu mai doarme zi şi noapte/ robul tău şi la ce
bun?/ ca Fecioarele curatu-i/ cest anahoret nebun!/
!Moartea hrană mi-i, păcatul/ Moartea mi-i păcat
dintâi,/ singur dorm – şi dorm cu Moartea,/ pernă mi-i
la capătâi!/ !nu-l mai plângeţi pe acela/ care vecinic
singur nu-i,/ Plângeţi-l pe cel ce n-are/ Moartea şi
Moldova lui!/ !Bucovină de lumină,/ Basarabie şi tu,/
lina mea Moldovă lină/ mai alină-mă acu!/ !nu-l mai
plângeţi pe acela/ care vecinic singur nu-i,/ plângeţi-l pe
cel ce n-are/ Moartea şi Moldova lui!“.

Amintitul spirit eminescian, cel din Epigonii, îl
conduce pe Cezar Ivănescu spre poezia insurgenţei şi a
frondei, spre un atac frontal la epocă şi oameni: „!nimica
nu pute ca omul,/ ca omul nimic nu-i mai rău,/ el relelor
toate-i sodomul,/ el răului tot îi e hău;/ el relelor toate-i
sodomul,/ el răului tot îi e hău!/ !aceştia ni-s oamenii
vremii/ doar carne umană mâncând:/ mai mulţi şi mai
răi decât viermii/ la care ne-om duce-n curând;/ mai
mulţi şi mai răi decât viermii/ la care ne-om duce
curând!/ !departe, departe de oameni,/ iubito, noi ne-
om depărta,/ cu cât mai departe de oameni,/ să-ţi văd
numai cât faţa ta,/ cu cât mai departe de oameni,/ să-ţi
văd numai cât faţa ta!/ !păzească-te numai lumina/ a
ochilor mei luminând,/ departe de oameni, din vina/ de
a nu fi de pe pământ;/ departe de oameni, din vina/ de
a nu fi de pe pământ!“ (Doina. Gnoză). Oamenii vremii
sunt „fraţii mei“ dintr-un poem de o tulburătoare
premoniţie a împrejurărilor în care poetul a plecat spre o
altă investitură: „!deci, voi muri, – şi alţii au murit,/ deci,
nu mi-a fost de-nvăţătură;/ o voi sfârşi şi eu într-un
sfârşit,/ deci, voi muri, – şi alţii au murit/ deci, nu mi-a
fost de-nvăţătură;/ o voi sfârşi şi eu într-un sfârşit,/ deci,
tot cu sufletul la gură!/ !de fraţii mei lovit, lovit cumplit/
şi-ntâmpinat cu nouă ură,/ cu groaza şi cu foamea
prigonit,/ te-am purtat, suflete, pe gură,/ de fraţii mei
lovit – lovit cumplit/ şi-ntâmpinat cu nouă ură,/ cu
groaza şi cu foamea prigonit,/ te-am purtat, suflete, pe
gură!“ (Jeu d’Amour. Supremum vale. Poem ergotic).
Sfârşind într-un sfârşit, Cezar Ivănescu a găsit, pe Calea
Damascului, graiul muzicii şi fiinţa cuvântului, le-a
îngemănat şi ne-a lăsat, spre luare-aminte, rodul tuturor
doinelor din valea Baaad: aici s-au împlinit scrisul şi
scrisa poetului, fapta şi destinul său.
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Tiberiu ROSU

Emilian Marcu
sau
Sub nimbul spiritului românesc

Motto: Omul în profunzimea lui este poet,
mai mult sau mai puţin conştient

a un străjer pe meterezele culturii, la căpătâiul muribundului
popor cu drame literare, cu ochi ageri şi atenţi asupra
cuvântului aşezat în cocon de vers, unde de sub sprâncenele

multiseculare sprijinite pe rama ochelarilor pierduţi de timp, ne
străjuieşte parcă de veacuri, poetul Emilia Marcu.

Reprezintă definiţia palpabilă a oximoronului, este excepţia
plăcută în viaţa de zi cu zi şi măreţia in lirismul popular,  îl pot aşeza
cu uşurinţă-n locul Cerberului mitologic, ce păzeşte neclintit bunul
simţ şi versul moştenit de la înaintaşi. Intrat parcă în colimatorul
personajelor transmiţătoare de veşti din lumi suprapuse, poetul
Emilian Marcu are menirea de-a suda legătura dintre profan şi sacru,
dintre glia strămoşească şi dorinţa celestă ce purifică omul numai prin
moarte.

O varietate de ego-uri îi invadează viaţa, este bunic pentru nepoţi,
tată pentru copii, creator pentru vers, continuator pentru tradiţie,
ucenic pentru anteriorii săi literaţi, prieten pentru mine.

Asemenea unu saltimbanc, jonglează cu mare precizie de pe o
coardă pe alta al bunului simţ practic,  şi duce mai departe însărcinarea
prezisă de ursitoare aceea de-a mânui condeiul în menţinerea
literaturii pure. Numai prin poezie poate respira româneşte.

Născut la 28 septembrie 1950 într-o localitate de mare rezonanţă
lirică Heleşteni, judeţul Iaşi. Absolvent al Institutului de
Biblioteconomie, Bucureşti, 1973. A debutat în presă la revista Familia
în anul 1974 prezentat de poetul Ştefan Augustin Doinaş şi în
Amfiteatru în anul 1974 prezentat de poeta Constanţa Buzea.

A publicat printre altele:
 Nunta în sâmbure Ed. Junimea, Iaşi, 1974
 Amiaza câmpiei Ed. Junimea, Iaşi, 1977
 Sub zodia Traciei Biblioteca- ,,Opinia studenţească” Iaşi, 1979
 Sigiliul toamnei Ed. Junimea, Iaşi, 1982
 Neliniştea singurătăţii Ed. Junimea, Iaşi, 1987
 Lecţie pe Ostrov Ed. Junimea, 1995
 Îngândurat ca muntele de sare Ed. Helicon, Timişoara, 1996
 La porţile singurătăţii Ed. Junimea, Iaşi 1998
 Flori pentru Augusta Ed. Augusta, Timişoara, 1999

 Scoica sonoră Ed. Fides, Iaşi, 1999
 Umbra şi îngerul Ed.Augusta,Timişoara, 2000
 Ţăranul zidit Ed. Miremis, Iaşi ,2000

Domnule Emilian Marcu, vă mulţumesc cu osebit respect pentru acceptarea
interviului.

TiberiuRoşu.: Domnule Emilian Marcu, după umila mea
părere, poezia reprezintă întâi de toate, dialogul cu alter ego
sau un monolog metafizic bazat pe acele sentimente
inexprimabile pe alte căi. Ca poet, vă consideraţi o persoană a
monologului sau una a dialogului?
Emilian Marcu.: Un pios salut mai întâi, ţie şi tuturor
prietenilor dar şi duşmanilor noştri, de aici şi de aiurea,
cărora le dorim sănătate şi  încredere în sine şi în bunul
Dumnezeu.

Pentru că poezia trebuie, în primul rând să se
adreseze cititorului, sau şi mai precis cititorilor, sigur că
poetul trebuie să fie un om al dialogului întâi de toate.

Monologul interior trebuie să se simtă, să se vadă
prin metaforele pe care le foloseşti, dar la cititor trebuie
să ajungă dialogul, fie un dialog firesc, un dialog
normal, fie un dialog poetic, loc comun pentru cei doi,
pentru că  poetul nu trebuie să fie un însingurat, un
singular. El trebuie să fie cel care comunică stări cu totul
excepţionale, pe care le simte şi le filtrează doar el,
pentru că de aceea se deosebeşte de cititor, dar trebuie să
le transmită cuiva.

Dacă nu eşti un individ comunicativ, în sensul a ceea
ce faci, în sensul practicii literare pe care o faci, atunci
arta ta este ca un ţipăt în pustiu care se adresează către
nimeni şi nu cred că rostul artei este acela de a fi necesar
numai pentru acela care scrie sau pentru un cerc extrem

C
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de restrâns de amici cu care din când în când ai
sentimentul, detul de vag, de comunicare.

Nu sunt de acord nici cu ideea că arta este un bun
de larg consum, că este cu adresabilitate pentru toată
lumea, dar cred că în fiecare om există un sâmbure de
artă, implicit de poezie, fiecare om are nevoie de artă,
simte imperios nevoia aceasta de a acumula, aşa cum se
hrăneşte, cum îşi adună apa pe care o bea, simte nevoie
de a-şi întregi trăirea cu artă, cu elemente de artă. Foarte
mulţi oameni, dacă nu aproape toţi de pe planeta asta,
datorită firii artistice pe care o au, cu mici excepţii care
întăresc regula desigur, se apleacă în faţa unei flori şi o
admiră, se delectează cu parfumul cu totul special.
Aceste sensibilităţi  sunt manifestări ale artei, ale
necesităţii de a comunica cu şi prin artă. Din păcate
există şi momente când nu poţi fi comunicativ, când ai
anumite trăiri interioare, când eşti angoasat, când eşti
capacitat de gândurile tale, de trăirile tale, dar, în esenţă
un scriitor trebuie să fie o fire comunicativă.

T.R.: Trebuie să fie strict un om al dialogului şi nu un om al
monologului!
E.M.: Şi monologul este un dialog.

T.R.: Cu tine însuţi, cu un alter ego.
E.M.: Nu există monolog.

T.R.: Octavian Paler spunea că nu există dialog în lume şi că
toată tevatura aceasta care ne înconjoară, vacarmul nu este
decât un banal monolog.
E.M.: Îmi pare rău că trebuie să spun, opinia mea se
distanţează de opinia lui Octavian Paler, un scriitor
extrem de important, un scriitor foarte puternic în
diferite perioade ale istoriei poporului nostru, istorii
recente, dar se desprinde din cauză că eu consider că
literatura şi viaţa se interpătrund; pentru că literatura
înseamnă viaţă, iar viaţa este un continuu dialog.
Monologul în sine este, de fapt tot un dialog al sinelui cu
sine, al celui care monologhează cu trecutul său, cu
imaginile pe care le are în memorie, cu întâmplările, cu
destinul. Nu există monolog de dragul monologului, nici
la Socrate, nici la Platon, nici la Diogene, mai ales, nici la
Kant. Totul este construit, intreaga rostire filosofică, pe
bază de dialog. Monologul este  vorbirea mută, ceea ce
nu interesează pe foarte multă lume. Până şi fenomenul
numit ecou este dialog şi nu este monolog. Chiar dacă el
se repetă aproape la fel, nu se repetă identic, ecoul este
un amplu dialog al cuvântului rostit, al frazei muzicale,
a frazei rostite care-şi începe călătoria prin eter spre
etern.

T.R.: Este un cuvânt împotriva cuvântului!
E.M.: Absolut. Sunt teorii care susţin că din toată
existenţa unui individ pe această planetă singura formă
de a supravieţui este vocea. Exisă în univers, probabil, o
bază de date, unde se înmagazinează toate vocile ce s-au

perindat de la începutul existenţei umane şi până astăzi.
Şi dacă ştiinţa ar ajunge atât de avansată şi nu văd de ce
nu ar ajunge, va putea să descopere un aparat, o
maşinărie, care să decodifice vocile tuturor oamenilor,
cel puţin a celor  importanţi, care au schimbat curgerea
normală de pe planeta asta şi să le asculte, şi poate să
înveţe să nu se mai repete marele erori, marile
incertitudini şi mai ales marile dezastre care au format
istoria universală.

T.R.: Dumneavoastră credeţi că undeva în univers există o
cameră metafizică în care se stochează toate vocile?
E.M.: Da, există un conglomerat de atomi, de materie
sau non-materie unde se găsesc toate informaţiile
verbale.

T.R.: Puteţi explica această teorie a dumneavoastră sau
rămâne la nivel utopic?
E.M.: Nu pot să îmi explic, şi mai ales nu pot explica
această supoziţie a mea (care nici nu-mi aparţine), nu
cunosc această teorie, nu pot să o dezvolt dar ştiu că ea,
sub o formă sau alta, circulă.

Ceva cu totul special mă face să fiu  convins că această
formă de înmagazinare există, şi sunt la fel de convins că
peste 1000 ani, când se va descoperi această cheie a
enigmei vocilor, dialogul aceasta al nostru va fi decodat
chiar dacă suporturile devenite clasice acuma vor
dispărea sau vor fi dare uitării.

T.R.: În altă ordine de idei, în opera unui artist se “citeşte”,
nu numai istoria  personală legată de utopii, drame
existenţiale, cvasi –iubiri, trăiri pătimaşe, ci şi istoria
mediului din care provine    ghidându-se după principiul
bunului simţ şi verticalitatea naţiunii. Dumneavoastră, care
aveţi un caracter aplomb de clasic, ce nu poate fraterniza cu
postmodernismul, cum percepeţi relaţia dintre clasicism şi
curentul postmodern?
E.M.: Cei care nu pot fi cu adevărat scriitori, să creeze
ceva de durată în tiparul a ceea ce înseamnă clasic, a
ceea ce însemnă fundamental, găsesc sau au găsit
această modalitate de exprimare în care eu  nu cred
absolut deloc. Nu cred în postmodernism, în trans-
modernism şi alte  feluri de isme care nu aduc nimic
nou, decât că este un metatextualism prin care tinerii de
astîzi, bătrânii de mâine, fac paradă de cultură.Şi aici pot
să spun  următorul lucru: aceşti scriitori contemporani,
postmoderni sau post-post-moderni, au multe defecte
dar au şi o mare calitate; ştiu carte, şi mai ales ştiu de
unde să ciupească, să-şi pună citate dacă nu chiar pagini
întregi din opera marilor clasici în propria lor operă,
uitând adesea să mai pună şi ghilimelele de rigoare.
Marele pericol cred că se naşte atunci când în loc de cărţi
ei scriu direct opere.
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T.R.: Circula o ideologie legată de scriitorii postmoderni cum
că nu sunt decât nişte dadaişti care merg printr-o bibliotecă,
selectează ce pot şi aruncă la întâmplare pe o coală albă.
E.M.: Am auzit  despre această ideologie, dar nu sunt de
acord cu ea. Postmodernii au un fundament, bazat pe
educaţie,dar nu pe educaţia socială ci pe educaţia
intelectuală această „strategie de marcheting”. Ştiu carte,
şi asta este foarte bine, iar din cărţile pe care le-au citit, şi
le-au citit cu mare seriozitate, au creat cărţi bazându-se
pe cunoscutul citat cum că: ‚‚Şi cărţile din cărţi se fac’’.

Eu nu cred atât de mult în postmodernism cum nu
cred în dadaism, cum nu cred în nu ştiu ce tentativă de a
revoluţiona marele teme ale existenţei umane.

În esenţă, de la Homer încoace foarte puţine sunt
lucrurile care modifică lumea. Mulţi speră să rămână
nemuritori prin operă. Dar cu o singură condiţie: chiar
să fie operă durabilă. Scribi mărunţi, pompaţi de diverse
clanuri cu intrese, mai mult sau mai puţin vizibile,
clanuri de cumetrie sunt inoculaţi, din faşă, cu ideea că
au geniu încă de la primele litere pe care le aşează pe un
manuscris sau pe tasta computerului. Nimic mai fals şi
mai anapoda, dar cu rezultate, financiare mai ales,
imesiate şi sigure. Se pare, astfel, că totul este de
vânzare. Până şi sufletul. Şi Faust ar fi gelos pe aceste
timpuri.

T.R.: Dumneavoastră veţi rămâne nemuritor prin operă!
E.M.:  este o glumă bună şi chiar mă amuză. Nu ştie
nimeni ce înseamnă posteritatea scriitorului. Sigur că ne
dorim toţi să avem o posteritate cât mai lungă, dacă nu
chiar eternă. Deocamdată trebuie să construim şi să
zidim fiecare carte, să întemeiem cu mare seriozitate tot
ceea ce ne propunem să facem. Să facem, nu neapărat
artă pentru artă, dar nici artă cu tendinţă, să facem artă
adevărată, artă care să se adreseze sufletului uman
pentru că eu consider că arta nu a apărut aşa pur şi
simplu dintr-un moft al unui sau al altuia ci a apărut ca
o necesitate. Apărând ca o necesitate, trebuie să aibă
adresabilitate. Goethe spunea că trebuie să pornească de la
inimă ceea ce este destinat să ajungă la inimă. Nu poţi să faci
artă dacă nu se adresează întâi inimii. Prima manifestare
artistică a omului pe pământ a fost cântecul, de fapt
sunatul, şoapta. Din şoaptă în şoaptă s-a întemeiat, s-a
întrupat cântecul. Astfel a apărut prima cu adevărat
reală manifestare artistică a omului. A fost o posibilitate
de comunicare prin acest cântec. Cântecul a fost folosit
de-a lungul timpului ca şi comunicare. Şi să nu uităm
venind în propria noastră ţară, în România cum însoţeşte
cântecul existenţa. Botezul, nunta şi elte evenimente sunt
însoţite de cântec şi de poezie.  La înmormântări, în Oaş
mai ales, înmormântarea este vestită cu sunete de
buciume. Deci cu un cântec, cu un apel către eternitate.
Apoi necesitatea asta a fost de a se îmblânzi omul, de a
se realiza o apropiere a omului de om. Şi nu s-a putut
realiza această apropiere decât prin cântec. Cântecul, dar
şi versul au fost chemarea, provocarea, au fost apelul pe

care celălalt l-a făcut către prietenul lui, către iubita lui,
către societate,  către grupul din care făcea parte: gintă,
trib, sat,etc. Era  o societatea restrânsă, şi el se adresa
acestei coagulări sociale prin cântec şi poezie.

T.R.: Poezia intră în acelaşi repertoriu sentimental cu
cântecul?
E.M.: Poezia dacă este cu adevărat poezie este şi cântec
şi literatură.

T.R.: Acestea sunt cele două elemente fundamentale ale unei
poezii de succes sau unei poezii înţelese, literatura alterată cu
muzicalitatea?
E.M.: Elemente de succes ale unei poezii adevărate pot
fi foarte multe sau...foarte puţine. Eu nu ştiu dacă este
poezie de succes, sau poezie  înţeleasă,  poezie a unui
emiţător de sentimente pure. Poezia este şansa pe care o
are creatorul de a transmite sentimente pure, sentimente
adevărate, o sensibilitate cu totul specială, către cititorul
său. Celelalte poezii care nu ţin cont de această condiţie
fundamentală, de existenţă a poeziei,  nu fac parte din
categoria numită poezie. Sunt  un fel de şah literar, un
fel de comentariu pe diverse evenimente. Abundă
vorbăria fără nici o metaforă. În asemenea mod se poate
scrie la infinit dar nu ştiu câţi cititori sunt interesaţi de
această vorbărie.

T.R.: Revenind la perioada clasică, credeţi că acum în perioada
în care trăim se mai poate crea ceva unic în poezie fără să
urmezi anumite îmbinări din diversele stiluri literare?
E.M.: Spuneam mai sus că motivele lirice sunt foarte
puţine. Dacă ar fi să le condensăm sunt două motive:
viaţa şi moartea. Viaţa cu tot ce înseamnă viaţă şi
moartea cu tot ce însemnă moarte. Acestea sunt două
elemente fundamentale în existenţa omului pentru care
scrie poezii, pentru care pictează, pentru care face artă.
Nu ştiu ce înseamnă nou într-o astfel de accepţiune. Noi
înşine suntem noi, pentru că noi trăim unicat. Viaţa
noastră începe cu prima clipă când poposim pe această
planetă şi se termină cu ultima clipă când respirăm şi
trecem în altă lume, sau poate în altă viaţă.

Fiecare lume începe cu noi şi se termină cu noi.
Aceasta este şi teoria mea despre sfârşitul lumii. Sfârşitul
lumii este continuu. Sfârşitul lumii este pentru fiecare.
Atunci când ai plecat din lumea asta pentru tine este
sfârşitul lumii. Nu cred în teoria unui sfârşit al lumii
colectiv, a unui sfârşit al lumii total, un cataclism atât de
mare încât să dispară omult de pe această planetă. Fiind
aceasta o atât de frumoasă creaţie a lui Dumnezeu nu
cred că s-ar îndura să o distrugă.

T.R.: În ce raport se identifică scriitorul cu propria oper? Spre
exemplu poetul Emilian Marcu, în ce raport se identifică cu
poezia, având în vedere că trăiţi unic din punct de vedere fizic,
spiritual, mental, sentimental pe când poezia este
fundamentată pe anii mulţi de lectură vastă?
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E.M.: Eu mă identific cu fiecare poezie de a mea sau cu
fiecare carte, cu fiecare roman de-al meu, pentru că
datorită mie, evident a talentului meu, dacă există
talent?, a harului, a posibilităţilor artistice pe care le am
sau nu le am, se creează acea poezie, acel roman, acea
carte de poeme, acel comentariu, pentru că şi în
comentariile critice pe care le fac pun suflet. Pun suflet şi
multă atenţie în acele comentarii pentru a nu judeca
greşit pe unul dintre autorii comentaţi, de fapt cărţile
comentate, pentru a nu nedreptăţi pe cineva. Eu mă
regăsesc în fiecare din ceea ce comentez. O temeinică
formare se bazează în primul rând pe lecturi multiple,
din varii domenii. Am trecut cu privirea şi am ostenit
asupra multor pagini de-a lungul timpului pe care l-am
trăit până acuma şi, cred, că a am acumultat, multe. Dacă
îmi folosesc sau nu, dacă mă ajută s-au nu doar cititorul
îşi poate da seama.

T.R.: Tot ce iese din peniţa scriitorului Emilian Marcu totul
este inspirat de trăirile sufleteşti!
E.M.: Nu trebuie să exagerăm. Tot, sau aproape tot ce
public poate fi inspirat, dar am şi foarte multe
manuscrise la care lucrez de ani şi ani. Am în sertare
peste zece volume de poezie, volume inedite, la care tot
lucrez. Se spune că aş fi prea prolific şi public prea mult.
Mă intreb câţi ani ar fi trebuit să trăiască Balzac, Thomas
Mann, Lev Tolstoi, Sadoveanu,etc. Pentru a-şi publica
manuscrisele?  Sau o altă întrebare. De ce un zidar care
construieşte, artistic, zece case într-un an este lăudat de
toată lumea iar un scriitor care publică două-trei cărţi
într-un an este criticat? Nimeni nu tebuie să-i citească
toate cărţile cum nu toţi oamenii locuiesc într-o singură
casă. Cred că trebuie comentată valoarea cărţii în sine şi
nu numărul. Cu ce enume este mai bun un scriitor care
publică o carte modestă la cinci ani decât unul care
publică câte două cărţi într-un an? Cel care publică mai
puţin este mai valoros doar că publică puţin? Nu-mi
vine să cred asta.

Eu nu văd altă şansă de a scrie,m şi de a scrie
literatură de bună calitate decât din ceea ce trăieşti. Şi
când creezi, şi când fabulezi şi când fantazezi, tot din
propriile trăiri pe care le amplifici, le hiperbolizezi îţi
tragi seva.

Din punctul meu de vedere aşa este. S-ar putea să fie
şi sunt convins că sunt foarte mulţi teoreticieni care să
spună că dacă vorbeşti despre marţieni sau scrii
literatură SF nu trebuie să fii marţian neapărat. Toată
literatura SF este făcută pe tema războiului, a luptei
dintre două planete, dintre bine şi rău, dincolo de aceste
chestiuni au trăsături umanoide, pentru că însuşi
creatorul acelei literaturi este om. El  îşi imaginează, dar
tot prin comportamentul uman căci şi acela mănâncă, se
bucură, suferă când este rănit  ca  noi. Fiecare dintre noi
trăim zilnic aceste experienţe, deci marţianul pe care-l
gândeşte scriitorul de literatura SF este de fapt un om
care în loc să aibă două mâini ca ale noastre are două

mâini cu nişte prelungiri, în loc să aibă urechi, are două
antene, dar tot din ceea ce înseamnă tiparul uman
provine. Nu există invenţie în afara vieţii. Viaţa este cea
mai frumoasă invenţie din câte invenţii sunt cunoscute.

T.R.: Plecând un pic la polul opus, într-un interviu spunea
Eugen Ionesco când a fost întrebat care este cea mai mare
dramă a lui, drama lui existenţială, spre sfârşitul vieţii era
adresată întrebarea, a spus oarecum cu jind: „Îmi pare rău şi
sunt conştient că la un moment dat soţia şi fata mea vor
muri”
E.M.: Da, este o formă de altruism specifică lui Eugen
Ionesco, cel care a descătuşat pe pământ absurdul şi
paradoxul să spună asta.

T.R.: Emilian Marcu trăieşte  o astfel de dramă
intelectuală?
E.M.: O dramă intelectuală putem avea fiecare, şi cu
siguranţă că şi eu am avut.
De dramele majore în plan sufletesc, trebuie să-i

mulţumesc lui Dumnezeu, am fost ocolit.  Despre
dramele intelecruale pot spune că, deocamdată, nu am
ajuns la vârsta marii înţelepciuni, nu am ajuns la
profunzimea trăirilor încât să mă împac cu dispariţia
mea de pe planetă. Recunosc că  această manifestare a
mea este o formă de egoism ca să nu spun mai mult.
Marea mea dramă este fundamentată pe viitoarea
dispariţie a nepoţilor mei şi a copiilor nepoţilor mei, de
pe această planetă. Sigur că mi-aş dori să îmi continui
viaţa mult mai mult decât avem posibilitatea să trăim,
dar mi-amintesc de o întâmplare foarte interesantă pe
care doresc să ţi-o împărtăşesc în acest dialog. Aveam o
naşă mare, mama naşului care m-a botezat, căreia eu îi
spuneam tot naşă. Ajunsese la vârsta de 105 ani. O
femeie extrem de viguroasă, deşi era o mână de om, care
pe la 103 ani, mergea la fântâna care era  la vreo 50 m de
casă, cu două găleţi în spate şi aducea apă. Pe la 105 ani
ai ei, am trecut pe la ea şi am văzut-o foarte tristă.  Am
întrebat-o, cu candoarea şi naivitatea de copil, ce i s-a
întâmplat, Ea mi-a spus următorul lucru: „vreau să
mor”. Eu fiind copil am rămas intrigat cum de o femeie
care e vie, sănătoasă şi încă în putere, vrea să moară. Ea
mi-a dat un răspuns pe care eu nu am ajuns încă să îl
înţeleg. Dar sunt convins, că dacă mă mai ajută
Dumnezeu şi voi mai trăi, îl voi înţelege. Mi-a zis:
„Finule, de ce să mai stau pe pământul aceasta? Pentru
cine? Pentru ce să mai stau? Eu nu pot să mai rămân aici
pentru că toţi ai mei sunt plecaţi. Eu nu mai am pe
nimeni pe acest pământ. Părinţii mei, fraţii mei, soţul
meu, colegi şi consăteni, toţi sunt plecaţi dincolo”.  Ea nu
spunea de moarte ci spunea că toţi ai ei sunt plecaţi
dincolo. „Eu de ce să stau aici şi de ce să nu merg să mă
întâlnesc cu ei? Ştiu că ei mă aşteaptă”. Şi la scurt timp a
murit. Nu am ajuns la maturitatea gândului acelei femei
să spun: „Ai mei toţi sunt plecaţi dincolo şi este timpul
să plec şi eu la ei”. De asta foarte multe poezii de-ale
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mele, sunt legate de acest moment; trecerea dincolo pe
tărâmul celălalt. Am scris foarte multe poezii despre
ţărani, poezii dedicate acestui moment. Am o poezie, din
care am să-ţi citez prima strofă, poezie apărută în
volumul Coroanele împărăteşti,  la editura ieşeană
Junimea în care redau acest ritual al trecerii şi pe-trecerii:

Un ţăran când pleacă la culcare,
Când se duce adică la ai săi în cimitir,
Un prosop curat îşi scoate din sertare
Şi pe faţă şi-l aşterne patrafir.

Ca să se întâmple acest eveniment, măreţ, ţăranul îşi
pregăteşte propria lui plecare ca pe o ceremonie bine
calculată, unde darul suprem este susţinut de
întâmplările lumeşti petrecute pe durata întregii vieţi.

Şi acum am să îţi citesc o poezie care nu este încă
publicată, pentru a-mi întări afirmaţiile în glas de vers, o
poezie ce se intitulează Pregătire:

Pregătit mereu ca pentru sărbătoare
Hainele-i curate în sipet stând discret
Un ţăran ce-i gata de plecare
Rănile de grâu le trece peste piept,
Şi-mbrăcat în iarbă şi-n ninsoare,
Primenit şi îmbăiat ca pentru rit,
El, ce-i vesel sau e trist din întâmplare
Pentru această lungă cale-i pregătit
………………………………………

Este un poem aparent trist, dar este o realitate, o treapă
de liniştire, de conturare a propriei existenţe, de
percepere a realităţii ţăranului român, cel care are o
filosofie cu totul specială, o înţelegere a posterităţii şi a
propriei sale eternităţii. El îşi primeşte clipa cea de pe
urmă cu credinţa cu care strămoşii lui, dacii, se înfăţişau
înaintea morţii în faţa lui Zamolxis, cu zâmbetul pe buze
şi în mână cu un bulgăre de ţărână pentru că, încă viu,

ştia că se contopeşte cu acea ţărână şi va călători pe apele
cerului în frăţie cu ţărâna din care a fost zămislit.
Lucrurile par simple, de necunoaştere a dramei, dar
ţăranul român a avut ştiinţa să facă din această aparentă
dramă o împăcare cu sine pentru viitor.

T.R.: La începutul lunii februarie a acestui an (2011), Liga
Scriitorilor Români cerea, printr-o scrisoare oficială,
conducerii Bisericii Ortodoxe Române să-l treacă în rândul
sfinţilor pe poetul Mihail Eminescu. Ce părere aveţi
dumneavoastră ca scriitor şi iubitor de românism, despre
această dorinţă de sanctificare?
E.M.: Pot fi multiple păreri pe această temă şi mai ales,
suficiente şi temeinice comentarii. Cred că  iniţiatorii
acestei propuneri au avut în vedere trecerea în rândul
sfinţilor a voievodului Ştefan cel Mare. Dar, după
părerea mea este o mare deosebire între sanctificarea lui
Ştefan cel Mare şi propunerea de sanctificare a poetului
Mihail Eminescu. Argumentul cel mai  puternic pentru
sanctificarea lui Ştefan cel Mare, devenit şi Sfânt, a fost
susţinută de faptele sale pentru apărarea creştinismului
în această parte de Europă. Dacă nu ar fi fost Ştefan cel
Mare sunt convins că am fi fost de altă religie. Sigur, va
veni cineva şi va spune dar ce ruşii sunt acolo unde sunt
şi sunt creştini. Invazia, influenţa, persuasivitatea
otomană a fost incomparabil mai puternică asupra
Moldovei decât asupra Imperiului rus. Ştefan cel Mare
nu întâmplător în timpul vieţii sale a fost numit atlet al
creştinătăţii de însuşi Papa şi nu mi se pare impropriu ca
un atlet al creştinătăţii să nu fie sanctificat, după 500 de
ani de la trecerea la cele veşnice, măcar şi pentru cele 47
biserici, mănăstiri, schituri, mitocuri, pe care le-a
construit, susţinerea demnităţii şi pentru continuitatea
pe aceste meleaguri, pe care le-a dăruit poporului. Ştefan
cel Mare a creat, datorită personalităţii lui, foarte multe
legende care, unele sunt aproape reale dar care au şi
foarte multă fabulaţie în conţinutul lor. Noi discutăm
despre faptele sale şi ceea ce a făcut întru păstrarea
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creştinătăţii. A făcut, cu siguranţă, mai mult decât un
sfânt călugăr  care a stat ascuns în peşteră şi s-a rugat la
Dumnezeu.

Revenind la cazul Mihail Eminescu, iată că şi în
această chestiune poetul nostru naţional a devenit un
caz, în primul rând nu ştiu dacă-l avantajează ca scriitor
dacă este sfinţit sau nu. Sincer, nu cred că este cazul să
fie pus în rândul sfinţilor Mihail Eminescu. Nu  pentru
că opera lui nu ar merita aceasta dar opera lui nu este
dedicată în primul rând mesajului creştin cum este opera
de ctitorire a lui Ştefan cel Mare. Dar eu întreb
următorul lucru: „Cine este liga scriitorilor români care
să solicite Sfântului Sinod să-l sanctifice pe Mihail
Eminescu?”. Această organizaţie, aşa zis profesională, de
scriitori, este o „adunătură” compusă de foarte mulţi
scriitori fără valoare care, neputând accede în rândurile
Uniunii Scriitorilor au înfiinţat o organizaţie de tip
sindical, unde a intrat cine a vrut şi mai ales cine nu a
vrut.

T.R.: Este o  diferenţă clară, după cum afirmaţi, între Liga
Scriitorilor Români şi USR!
E.M.: Fundamentală.  Este o mare diferenţă între cele
două. Liga Scriitorilor este un ONG, dar care nu are nici
o valabilitate, pentru că nici un membru al acestei ligi
scriitoriceşti nu este luat în seamă de Guvern, de
Academie, şi ce este cel mai rău nici de critica literară,
pentru că nu reprezintă pe nimeni. Ei sunt nişte scriitori
aproape refuzaţi de critica literară, de un diletantism
deranjant, care s-au creat prin intermediul computerului,
publicând prin diverse reviste on.line.

T.R.: Există cazul în care un membru al Uniunii Scriitorilor
din România să fie şi  membru în Liga Scriitorilor?
E.M.: Nu, nu există membrii ai Uniunii Scriitorilor care
fac parte, sau mai exact nu ar trebui să fie, şi pentru că
statutul Uniunii Scriitorilor spune în felul următor: „Un
membru al Uniunii Scriitorilor în momentul când aderă
la un alt ONG, cu aceleaşi competenţe, cu statut de
organizaţie naţională pe criteriul profesional
scriitoricesc, este scos din rândul Uniunii Scriitorilor”.
Dar nu trebuie să-i privim pe membrii acestui ONG
chiar ca pe nişte rebuturi culturale. Trebuie să ne uităm
mai întâi în curtea noastră, pentru că şi în Uniunea
Scriitorilor sunt scriitori fără valoare.

În această perioadă când scara de valori este
răsturnată şi este compromisă încât pare un fel de scară
de tramvai, în care se caţără fiecare cât mai repede, cum
apucă şi, cum ajunge cu mâna pe bară se consideră deja
pe treapta de sus a scării de valori şi, chiar deja în
tramvai. Aşa se întâmplă şi cu  scara asta nouă de valori
de cumetrie.

Nu sunt un nostalgic, dar pe vremea dinainte de
1989 valorile erau chiar valori. Exista o aşezare la locul
cuvenit a fiecărei valori şi  preţuită ca atare.
Multitudinea de scriitori care au apărut după 1990,  care

cum publică  câteva cărţi cum se consideră colegi cu
Mihail Eminescu a făcut în aşa fel încât cititorul să nu
mai poată discerne valoarea de nonvaloare.

Deci, revenind la întrebarea de la care am pornit
această ofensivă, sanctificarea lui Mihail Eminescu,
solicitată de această ligă a scriitorilor români, este, după
părerea mea, total neavenită şi aş recomanda, dacă pot
să am pretenţia asta, ca Sfântul Sinod să privească
lucrurile cu detaşare. Sigur că poetul nostru naţional,
Mihail  Eminescu este un geniu, a avut şi are conştiinţă
creştină, profund religioasă în foarte multe lucrări ale
sale.  Şi-a conturat începuturile de cultură  pe când avea
şase-şapte ani, la mătuşa lui care era maică stareţă la
Mănăstirea Agafton în preajma cărţilor sfinte. În
vacanţele de vară  stătea câteva luni la mănăstire. În
perioada aceea a avut posibilitatea de a intra în contact
cu ceea ce înseamnă dragostea faţă de carte, faţă de
cartea rară, şi dragostea faţă de un anumit fel de carte
pentru că în mănăstirile, de maici, mai ales, se cultiva
mult ştiinţa de carte. Copilul Mihail Eminovici a intrat în
contact cu cărţile sfinte, cu cartea care era un obiect sfânt
şi a preţuit, a cultivat după aceea ideea de ortodoxie, de
creştinism, dar asta nu înseamnă că trebuie să îl
sanctificăm. Cred că această chestiune îi produce  un
mare disconfort lui Eminescu, personalităţii poetice a lui
Eminescu. Eu am intrat în conflict cu mai mulţi prieteni
care îmi zic că nu am dreptate. Academia Română a
hotărât ca  data de 15 ianuarie să se numească Ziua
Culturii Naţionale. Este bine venită o zi a culturii
naţionale, dar se face astfel o mare confuzie. Această
decizie a Academiei Române îl  dezavantajează pe
Eminescu. Încet, încet, pe 15 ianuarie, se va vorbi doar
de ziua Culturii Naţională uitându-se sau omiţându-se
că este ziua Poetului. Deja este o tendinţă ca unii să se
debaraseze de acest pilon fundamental, de catapeteasma
poeziei româneşti care este Eminescu. Cultura naţională
nu înseamnă numai Eminescu, înseamnă  Constantin
Brâncuşi, George Enescu, Ciprian Porumbescu, etc. Şi
când faci o manifestare de o asemnea amploare, meritată
pentru toate marile personalităţi, inclusiv pentru
Eminescu, îl diminuezi pe acesta. Eminescu trebuie să
rămână, aşa cum şi este, unicat în totul.

Cu Ştefan cel Mare problemele sunt altele. Toate
războaiele pe care le-a avut le-a purtat pentru apărarea
creştinătăţii. Bisericile sunt efectele războaielor câştigate
de el. Dacă nu exista acest tampon care a presupus atâta
sacrificiu din parte poporului, se vorbea limba turcă în
Occident.

Toată lumea se întreabă retoric şi râd de satele din
zona Moldovei că sunt sărace. Dar puţini se gândesc la
următorul aspect: sute de ani  autrăit cu toată agoniseala
adunată într-o traistă pregătită să poată fugi de acasă.
Un asemenea  mod de viaţă nu le  dădea posibilitatea să-
şi facă o casă frumoasă, un gard trainic, pentru că
veneau, popoarele migratoare din cele patru zări, turcii,
tătarii, leşii,muscalii şi ardeau şi ei se reîntorceau şi o
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luau de la început, cu alte case, cu alte acareturi, cu alte
garduri ,dacă reuşeau să le termine şi iar fuga în păduri.
Acest mod de viaţă a denaturat cultul pentru trăinicie,
pentru statornicie, a fost atrofiat. Tot plecând nu s-a mai
dezvoltat această civilizaţie a statorniciei care şi-a
pierdut astfel uzul. Oamenii erau puşi cu traista în băţ să
fugă în păduri unde stăteau ascunşi şi după ce treceau
prădătorii, indiferent ce nume purtau,se întorceau şi ei la
casele lor îşi recuperau avutul ascuns prin fântâni sau
prin pământ. De astea satele de la Prut arată aşa
sărăcăcioase. După război, după 1944, satele au devenit
stabile. Au început să apară şi pe aici  case frumoase,
curţi curate, garduri trainice. Marea majoritate a satelor
şi-au schimbat faţa pentru că nu au mai fost invazii,
războaie, nu au mai fost puşi locuitorii de aici în situaţia
să fugă.

T.R.: Atunci când vine vorba despre sensibilitatea individului
în faţa versului pur, al poezie, îmi vin în minte vorbele lui
Jorge Luis Borges: ,,Simţim poezia cum simţim prezenţa unei
femei, cum simţim vecinătatea unui munte sau a mării. Dacă
o simţim în mod imediat, de ce s-o diluăm în alte cuvinte care
vor fi cu siguranţă mai lipsite de forţă decât sentimentele
noastre.”   Până în ce punct putem simţi şi trăi poezia?
E.M.: Omul în profunzimea lui este poet, mai mult sau
mai puţin conştient. În momentul când conştientizează
faptul că este poet se apucă şi scrie, şi mulţi dintre ei
scriu chiar cu talent. Întrebarea fundamentală este
următoarea: De ce scriu şi-şi expun emoţiile uneori
crude, alteori gingaşe?  În primul rând din dorinţa de a
se despovăra, de a-şi scoate acele trăiri, să şi le pună pe
hârtie. Poate şi din egoismul de a le avea peste ani. Dar
cum niciodată apa unui râu nu este aceeaşi într-un
anume loc, tot aşa nici sentimentele pe care le ai nu sunt
totdeauna la fel. Clipa este unică în existenţa unui om.
Când a trecut clipa, ai devenit alt om Din când în când ai
nevoie să te raportezi la omul care ai fost. Şi cum te poţi
raporta mai mult decât recitindu-ţi sau făcându-l pe cel
de lângă tine să citească trăirile  tale în care el se
regăseşte? Poezia este şansa pe care o dă scriitorul,
poetul, cititorului de a-şi regăsi  unele sentimente, de a

se regăsi pe sine, nu să vadă cititorul cât de talentat este
poetul. Scopul este de a-l face pe el să simtă că ar fi putut
să inventeze el însuşi vreodată, că ar fi putut să scrie el
însuşi acea poezie. Şi de ce nu să-i dai o rază de
împlinire, de bucurie, de credinţă prin ceea ce simţi tu?
În felul lui fiecare poet este un Iisus Hristos. Se dăruieşte
pe sine, dăruindu-şi trupul său metafizic cititorului. Cel
mai mare poet al românilor este însăşi poporul român.
El a scris cele mai frumoase versuri, versuri care l-au
făcut pe  Mihail Eminescu să fie cel mai mare poet cult al
românilor. Poporul îşi dă sieşi ceea ce îşi doreşte. De asta
spun că poporul este cel mai mare poet. Folclorul,
literatura populară sunt atât de frumoase, perfecte, am
putea spune pentru că acei creatori anonimi, îşi dau lor
ceea ce doresc să aibă. Şi cu siguranţă că ştiu ce îşi
doresc.

T.R.: Ce sfat dă poetul Emilian Marcu la finele unui interviu
pentru posteritatea despre care vorbea?
E.M.: Să nu dau niciodată sfaturi. Nu îmi place şi nici nu
doresc să dau sfaturi pentru că trebuie să mă ţin de ele şi
nu ştiu dacă pot realiza asta.

T.R.: Şi dacă aţi fi nevoit să daţi  sfaturi tinerei generaţii
scriitoriceşti, care ar fi acestea?.
E.M.: Să facă ceea ce doreşte să facă, dar cu curăţenie
morală în suflet, cu credinţa că fac bine şi nu că scriu
interesant. Din nefericire tânăra generaţie vrea să scrie
interesant, vrea să epateze, vrea să facă exces de cultură
deşi chiar au suficientă cultură. Poezia este  totuşi
altceva, după părerea mea. Poezia înseamnă să te doară
un deget ca şi cum te-ai fi tăiat dar să nu te tai, dar să
simţi acea durere. Să simţi că ţâşneşte dintr-o posibilă
viitoare rană. Dacă reuşeşti să fii atât de sincer, de curat,
de crud, eşti cu adevărat poet, dacă nu, rămâi la
transmiţător de gânduri, de păreri, de excese de cultură
care dă bine  la un grup de câţiva cititori pe undeva, dar
nu aceasta este marea poezie. Nu este poezia lui Mihai
Eminescu, Lucian Blaga, Vasile Voiculescu, George
Bacovia, Ion Barbu, poezia populară, şi nu e poezia
mare, care ştie să te trezească din morţi, în sensul că ştie
să-ţi trezească sentimentele moarte în tine, să
descătuşeze acel izvor de viaţă pe care-l păstrezi
îngropat, încasetat, fără să ştii că-l posezi. În momentul
când citeşti poezie cu devărat mare ajungi să descoperi,
să deschizi acel şuvoi mai mare, mai mic, mai puternic,
mai puţin puternic, mai tăcut, mai molcom din sufletul
tău şi să te înnobilezi, să te trezească din morţi, să fii un
fel de Lazăr. Nu dau sfaturi pentru că sfaturi se
presupune că le dau nişte bătrâni anchilozaţi în proiect.
Cel mai uşor pe lumea asta e să dai sfaturi însă cel mai
greu este să le aplici şi foarte greu este să ştii să nu dai
sfaturi. La sfaturi, la idei, la indicaţii toţi se pricep.
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Mihai CIMPOI

Arta
Grădinarului ca
artă a
destăinuirii
– poezia lui Emilian Marcu –

pre a realiza un portret lui Emilian Marcu, aşa
cum apare din chiar poezia sa – în felul în care
„arta Grădinarului cu propria-i muncă se con-

fundă” – este nevoie de culorile sobre, pământii (în
sensul bun al cuvântului) ale pictorilor flamanzi ai
Renaşterii sau de negrul/negru al fundalurilor scoarţe-
lor noastre populare, elogiate de Blaga pentru sugerarea
unui horror vacui. Este poetul Plinului şi nu al Golului, al
Sensului şi nu al Nimicului, al Grădinii şi nu al Pustiei.
Se va situa totuşi – existenţial – între ele spre a cunoaşte
toate faţetele Lumii, pe care vrea s-o replăzmuiască, s-o
pună într-o albie a idealităţii pure. Grădinarul, însoţit de
şarpele Phylon, care ni-l aminteşte pe filosoful sceptic
omonim, şi de Vulturul Orb, figuri arhetipale ale
primordialului, îşi atribuie calităţi de Nou Orfeu sau
chiar de Nou Demiurg, în demersuri reromantizate.

Fiinţa poetului se clădeşte pe o temeinicie etică inco-
ruptibilă, pe o credinţă nestrămutată în rosturi, în taine
iluminate, vorbind chiar, cu un cuvânt propriu, despre
înluminare. E o gravitate, o concentrare pe chipul său,
care sugerează o pornire lăuntrică „întru împlinirea-i
deplină” (precum spune despre Mesagerul-ţăran). Dis-
tanţat de convenţii, contingenţe, gratuităţi, se ascunde,
strategic, în fumigaţiile şi vaporii alambicului (Grădina-
rului), pe care-i captează în tubul refrigerent, având grijă
să prefacă în esenţe tari, în ceaiuri vindecătoare. Pragma-
tismul de stirpe ţărănească se conjugă, la el cu programa-
tismul idealităţii, al proiecţiilor imaginare, utopice, încât
am putea vorbi, jucându-ne, despre un roterdamism
po(i)etic, înţeles ca roter-adamism sau ca retro-adamism.

Poate îmbrăca, astfel, sumanul tradiţional ţărănesc,
dar şi hlamida romantică sau Salopeta tăbăcită de arome
vegetale a Grădinarului şi – în travesti fabulos – şalele

Şarpelui Phylon, să zicem. Cultivă, în aceste ipostaze,
egloga (cu accente de epopee, imnul, sonetul şi prozo-
poema socio- şi cosmo-gonică fantezistă.

Emilian Marcu (n. 28.IX.1950, la Heleşteni – Târgu
Frumos; studii la Institutul de Biblioteconomie din Bucu-
reşti care explică obsesia manuscrisului, inonanbulului,
palimsestului; este angajat referent cultural şi bibliotecar
la Casa de Cultură a Studenţilor sin Iaşi) este autorul
mai multor volume de poezii: Nunta în sâmbure (1974);
Amiaza câmpiei (1977); Sub zodia Traciei (1979); Sigiliul
toamnei (1985); Neliniştile singurătăţii (1987); Lecţie pe
Ostrov (1995); Îngândurat ca muntele de sare – sau ultimele
sonete închipuite ale lui Vasile Voiculescu după W.
Shakespeare în transpunere imaginară (1996); La porţile
singurătăţii (1998); Flori pentru Augusta şi Scoica sonoră
(1999); Umbra şi îngerul şi Ţăranul zidit (2000); Feţele
insomniei – poeme politice şi Muzeu de sate (2001); Coroanele
împărăteşti (2003); Atlet moldav şi Melancolia şarpelui
(2004); Privilegiul giulgiului, Mormânt în metaforă şi
Foşnetul mătăsii (2006); Cartea celor optzeci şi opt de taine
(2009); Zăpada timpurie – ultimele sonete de dragoste din
mileniul II (2010); Arta Grădinarului, Sfera de apă (2011);
Sfera de apă, volum de sinteză (2011). Este şi autorul
tetralogiei Suburbii municipale (I. Lumea de dincolo de lume,
2005); II. Mormântul Călugărului ianit, 2007; III. Aducerea
cenuşii în templu, 2008; IV. Ultima cină a Palatinului, 2010;
toate romanele împreună, 2011).

Vom începe prin a pune în relief ipostaza, serios-
programatic asumată, a Poetului Cetăţii care este –
constructural – al lumii româneşti vechi, arhetipale,
clădite pe solide temeiuri etice şi spirituale. Satul apare
astfel ca spaţiu matricial, ca loc al întemeierii blagiene a
veşniciei, ca un Cosmos localizat, adevărată axis mundi,
în felul Yoknapatawphei faulkneriene. Este spaţiul care

S
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găzduieşte, în termeni hegelieni, „o lume în sine totală a
unei naţiuni şi a unei epoci”, şi este străbătut de „sufle-
tul originar al unei vieţi proprii”. Casa ţărănească este
însăşi casa Fiinţei. De aceea: „Casa Grădinarului mereu e
deschisă./ Casa lui este patria./ Casa lui este focul şi
apa,/ Efigia mamei aripă de respiraţie.// Casa Grădina-
rului patria eroului tânăr este./ Sămânţa cuvintelor,
sabia gândului/ Pe frunte-i aşază cunună de lauri”.

Poetul invocă şi evocă imnic Cartea de istorii, figurile
legendare ale lui Ştefan cel Mare, „Atletul moldav”,
căruia îi consacră şi un întreg volum, Petru Rareş, Mihai
Viteazul, Brâncoveanu, Cantemir, Tudor Vladimirescu,
Balcescu, Cuza Vodă. Imnifică limba română, „tainică
fântână”, „lumina noastră pe pământ”, pe Eminescu,
„Biblie limbii române”, „românescul nostru mit”, pe
Grigore Vieru, „stâlp de gând în Casa noastră Mare” şi
„înger păzitor”.

Anume acest spaţiu al „totalităţii în sine” a lumii
româneşti îi asigură Identitatea care apare în opozitivitate
clară cu Diferenţa derridiană postmodernistă (fapt
semnalat de Theodor Codreanu).

Emilian Marcu vine dintr-un univers natural, al
Phisis-ului (în sensul originar al cuvântului), al Firii (cu
semnificaţia de unitate a omului şi naturii), naturalitatea
fiind marca ontologică şi deontologică a actului său
poetic. Vine, aşadar, dintr-un univers, unde este acasă şi
făcându-ne şi pe noi să ne simţim acasă (precum
caracterizează Hegel epopeea), dintr-un univers care-i
dictează o ideaţie firească. Bineînţeles, apare – în mod
declarat-programatic – ca un poet al stărilor primare, cu
tălpile scufundate în mâlul primordial. Răcorile
adâncurilor htonice, demetriene pătrund în porii, în
fibrele cele mai tainice ale fiinţei.

Ca să găseşti expresia universului rural, trebuie să
fii, lucru ştiut, de acolo şi să-l rosteşti esenţial dinlăuntrul
său. Aşa s-au modelat structural Byrns, Sandburg,
Kolţov sau Coşbuc al nostru. Cei mai reprezentativi
poeţi ai ţărănimii sunt, funciarmente, poeţi-ţărani,
ţărani-poeţi. Ei sunt prin definiţie exponenţi ai
organicismului, care văd în sămânţă viitorul bob, în
fructul copt şi în frunza verde continuarea zemurilor
pământului urcate prin trunchiul copacului şi tulpina
plantei, iar în izvor însăşi sursa vieţii. Lumea-obiect (ca
să folosim termenii lui Barthes), care este lumea
ţărănească, nu are nevoie de un metalimbaj, căci îşi are
limbajul său natural.

În acest limbaj excelează Emilian Marcu, florile lui
de stil sunt flori de câmpie, modeste, umile, dar
proiectându-se într-un spectacol coloristic de toată
frumuseţea. Frumuseţe naturală, frumuseţe prin ea
însăşi, nealterată de artificiu, de preţiozitate. Barocul
sesizabil în discurs nu are nicio notă de afectare, urmând
mişcările discrete ale naturii. Poetul Amiezii câmpiei simte
constructural-fiinţial aceste mişcări, ritmurile, ciclurile,
schimbările ancestrale sub semnul generalizat al
animismului şi antroporfismului, căci fiinţa e în ele,

după cum ele sunt în fiinţa omului: „Sevele se-aud cum
urcă dulci izvoare în fântână,/ Urcă-n cer căruţa lumii
cu zăpezile pe ea./ Mânzul plânge somnul cărnii şi se
crede într-o stea/ Tras pe roata ei de iarbă şi-astfel
naşterea-i se-amănă.// Bate primăvara-n geamuri, lupii
trec spre nu ştiu unde,/ Mieii-n ei sunt numai floare,
sângele-i îmbobocit./ Cu roţile ei de miere şi cu caii de
granit/ O căruţă trece-n goană şi-n lumină se ascunde”
(Melancolie de plecare).

Viziunile naturiste se amestecă cu cele sentimentale,
melancolice şi – în structuri mai adânci – cu cele
thanâtice, căci poetul desluşeşte curgerea luminii din
profunzimi şi modul în care „lumina bea din ochiul
îmbobocitei flori”, „năvodul spaimei” care „trece şi-n
chipul unei ploi”, „laptele cald” „ce se tulbură-ntr-o
vită”, faptul că „Se coc tăcut reci umbrele de prunci/ În
care dorm bătrânii traşi la faţă”, dar şi însemnele morţii
care capătă aripi în toropeala de vară.

Spaţiul acesta paradiziac, în care respiră sensibil
veşnicia (ea curge, se ascunde în umbre, în „apa
timpului”, în taina stelelor), conjugă până la urmă viaţa
cu moartea, într-o viziune „mioritică”: „Doamne pe-o
gură de rai/ Creşte iarbă pentru cai// Doamne pe-o
gură de vânt/ Creşte iarbă sub pământ// Doamne pe-o
gură de lună/ Moarte cu grâu se-ncunună// Doamne
pe-o gură de soare/ Creşte-o mare şi-nc-o mare//
Doamne pe o gură de rai/ Creşte iarba-n ochi de cai//
Doamne pe-o gură de cer/ Creşte iarbă pe-un oier//
Doamne pe-o gură de ceară/ Iarba-nvaţă-n cai să
moară” (Mioritică).

Ţăranul lui Emilian Marcu, impunându-se ca figură
arhetipală, apare asemănător cu chipul şters, anonim al
lui Van Gogh, dormind ca în tabloul faimos al lui
Grigorescu, urieşizat epopeic, ca în Amintirile lui
Creangă. Bunicii poetului „frumoşi ca nişte brazi
umbroşi” sunt sfinţi care „de-atâta somn au devenit
lumină”, iar copiii de ţărani din lumea toată,
„Străfulgeraţi de geniu şi frumos/ Sunt mai curaţi ca
pâinea cea curată”. Ciclul cu multe imagini revelatoare
despre acasă al lui Emilian Marcu se încheie logic cu o
poezie dedicată lui Grigore Vieru, păzitor al graiului
străbun trecut în vechile tipare şi pe care „îl alină ca o
înflorire tainică de pruni”.

Un alt tărâm, de astă dată imaginar, este cel
reprezentat de Ostrov. Este un tărâm al stărilor primare
„întulburate”, „un tărâm de şcoli uitat”, populat de
miriapozi, de fapt de un fabulos Miriapod cu un singur
picior, de furnici-milioane dornice de carne, de albine,
de roiuri de fluturi, de trandafiri sălbatici şi năpădit de
corali şi melci, de flori de lotus care-s ocheane pentru
îngeri şi labirinturi de nepătruns. Este un Hinterland
interstelar, septentrional, rece, care se constituie din „ere
ciudate surpate într-un obscur ritual”, din „megalitice
forme sub frunzare” care „ne arătau existenţe primare”,
din ape moarte şi din „răceala valului”, din „eşafodul
stelar răsturnat peste eşafod de iarbă” – „stranie imagine
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de promontoriu, din „avalanşa de praf”. Într-un astfel de
univers sălbatic apare licorna spre a călăuzi speranţele
(„Mână în mână cu coroana de salcă-nflorită pe creştet –
bătrâni împăraţi în imperiul trăirii primare – în chin-
gile ochiului ca o medalie de aur lucind/ Urmărim licor-
na ce-apare între înalţii tufani.// O uşoară adiere în
imperiul trăirii primare”) şi şarpele Phylon, spirit al
adâncurilor şi simbol al primordialului, al începutului
vieţii, priceput în a descifra „incunabilele” ascunse în
scoici şi pietrificatele schelete ale sturionilor („La capătul
unei uriaşe explozii/ Ca un mire cu aură de fulger pe
cap/ Şarpele Phylon se-arată, cu pletele-i albe pe
spate.// Urmăreşte în pulberărie ascuns cursul,/ cursul
ciudat ca al unui râu printre munţi,/ cursul scrierilor
indescifrabile de pe lespezile de stronţiu.// Ere surpate
într-un ciudat ritual/ Şarpelui Phylon ca o carte i se
deschid”.

Toată această simbolistică a sălbătăciei, ciudăţeniei,
irealităţii transpune „starea fatală” a singurătăţii: „La
mişcările acelea ca o umbră de înger,/ La mişcările
acelea de stele, dacă se poate,/ Priveşte atent. Vezi cum
plouă culorile-n flori? Aceasta e prima lecţie despre
singurătate.// (…) Acolo-ntre luturi, pe Ostrov,
singurătatea/ Este starea de veghe.// Despre acestea
vom putea vorbi doar prin pleoape/ Legănare de stele
într-o legănare de ape,/ Cine mai poate de toate acestea
să scape?/ Cine mai poate de toate/ Cine mai poate…”
(Lecţie despre singurătate).

Sfera de apă prezintă un reviriment: „aruncatul în
lume” poet se întoarce, luminat de împliniri, acasă.
Drumul, privit retrospectiv, este „de fum”; „Dar şi casa
şi salcâmul/ Sunt tot fum şi amintiri”, mai adaugă el,
referindu-se şi la „drumul de fum” al tatălui său
dispărut. Redat eminescian sieşi, are, retras în cuibarul
casei natale, certitudinea împlinirii plenare, certitudinea
cel puţin că a parcurs un drum, în ciuda senzaţiei
relativizante că e învăluit în „fum”.

Casa e, bachelardian vorbind, o casă a fiinţei, este
„prima lume a fiinţei umane”. Leagăn şi cuibar
protector, „fiinţa este de îndată o valoare: „Viaţa începe
bine, ea începe închisă, ocrotită, în poala călduţă a
casei”; „Înlăuntrul fiinţei, în fiinţa dinăuntru, o căldură
întâmpină fiinţa, o înfăşoară. Fiinţa domneşte într-un soi
de paradis terestru al materiei, topită în moliciunea unei
materii adecvate” (Gaston Bachelard, Poetica spaţiului,
Piteşti, 2003, p. 39).

Emilian Marcu se vede în casa natală „între
lumânări”; ea este învăluită în fumul acestora şi „căzută
în sus” din cauza „greutăţii timpului”: „Lumina-n rug
şi-n tainic busuioc/ Prinsă cuibar în colţul obosit de
casă/ Abia, abia de-şi mai găseşte loc;/ De greutatea
timpului e casa tot mai joasă.// Ferestrele în fum subţire
par a se împlini/ Ca un ecou pierdut demult în
depărtare./ O lacrimă-n icoană va-nflori/ Într-un ajun
aducător de sărbătoare// (…) Stăm între lumânări ca-n
paradis/ Că nici nu ştim că-i ultima plecare,/ Că-n patul

cald de ceară ca în vis/ Ne-nchidem după uşa de
pământ şi aşteptare” (Stăm între lumânării).

Sentimentul generalizat al împlinirii, pătruns
consonant şi de tristeţe, stimulează o revenire nu doar la
cuibarul casei, ci la „cuibul cuvântului”. Clasicist de
mare forţă, convins şi de „veşnica românească rostire”,
îşi pune versurile în tiparele „dulcelui stil clasic”:
„Cuibul cuvântului în stupul legendar/ Puterea-mbracă
blând în tainică rostire/ De secole, şi-i strajă împlinită la
hotar/ În preacurata vrajă, sfântă logodire.// Mierea-n
ştiubei se-aprinde tot mai des/ Să lumineze-n vremuri
şi-n icoane,/ Străbunul gând din cuib ia înţeles/ Că
vraja toată-i limpede-n canoane” (Cuibul cuvântului).
Logosul apare, în altă poezie, „în cămaşă sfântă de
prescură”.

În Cartea celor optzeci şi opt de taine (2008) poetul
apare în postura simbolică de Grădinar, care ţine în
palmele sale de magician, precum bătrânul dascăl
eminescian într-un deget, întreg universul cu imensa sa
summa de taine. Acestea sunt, bineînţeles criptate în
semne („Prin o mie de semne-mi vorbeşti,/ Prin o mie
de semne/ Despre căile de iniţiere, cereşti” – Taina a
optzeci şi opta sau despre strigătul în pustiu). Sunt, într-un
larg context izomorfic, sinonimizate cu semnele magice
ca atare, cu semnele stelare sau „semne incerte din
coduri astrale”, cu umbrele (călătoare), cu buchiile scrise
„cu cerneală mistică” din papirusuri şi palimpseste, cu
„formele misterioase”, cu „acordurile fără nume”, cu
„mesajele incerte, incendiate mesaje”, cu tăcerile şi
ecourile, cu „arabescurile de gând”, cu iluminări şi
irizări selenare şi de rouă.

Grădina cu milenara sa mitopo(i)etică (Grădina din
Cântarea Cântărilor, miticele Grădini suspendate ale
Semiramidei, iranienele Grădină cu trandafiri, zis
Gullistan şi Livadă, denumită Bustan, din O mie şi una de
nopţi, Grădina Florei lui Ovidiu, Grădina din Romanul
Trandafirului de Guillaume Loris cu personificările celor
şase virtuţi, Grădina Amorului cu veşnică primăvară a lui
Claudian, Grădina orânduită în stil olandez a lui Goethe,
Grădina romanticilor şi simboliştilor) oferă, evident o
simbolistică din cele mai complexe, deoarece semnifică
şi Cosmosul, şi Paradisul celest şi pământesc, Sfânta
Fecioară (în credinţele creştine, inclusiv în credinţele
noastre).

Grădina, în viziunea lui Emilian Marcu, este un
univers închis – monadic, ezoteric – în sine, iar
Grădinarul Magul călător în stele, de fapt în magme
stelare increate, care decriptează şi iluminează sensuri
(împreună cu fabulosul şarpe Phylon). E o lume real-
ireală, constituită dintr-o proiectare fenomenologică-
noumenală misterioasă în sens că momentele
iluminărilor sufleteşti din sfera pământescului (chipul
iubitei apare, de exemplu, obsesiv) se transmută în
„iluminările” cosmice, acestea fiind ocultate, pătrunse de
neînţelesuri, „difuze” („E umbra-încătuşată în mii şi mii
de ere,/ Lumina ei difuză se-nchide-n galaxii/ (…)
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Călătorim de-o vreme-n necunoscute sfere/ Cu umbra-
ncătuşată în recile mistere” – Taina a cincizeci şi patra sau
despre călătoria printre sfere).

Limpiditatea clasicistă dispare într-un registru
barochizant sau chiar rocochizant, rezultat al adaptării
discursului la asemenea emergenţe în „labirintul
cuvântului”, în „începutul haosului”, în „magmele
astrale”. Se înstăpânesc în structura poeziilor liniile
răsucite, împletirile asimetrice, ornamentaţia imagistică
luxoasă. Curgerea versului, altădată disciplinată, bine
instrumentată, ascultă acum doar de dicteul de natură
suprarealistă: „Semne uşoare ca micro-cosmosul,/
Muşuroaiele, lintiţa, frunzele umede,/ Paşii tăi ireali,
umbra mea-nzăpezită/ Intră într-o tainică putrefacţie./
Doar labirintul cuvântului peste papirusuri,/ Peste
manuscrisele imemoriale,/ Doar labirintul cuvântului
întroienit/ Macină, în starea lui de iniţiere însăşi
tăcerea,/ Însăşi înălţarea pe Ostrov a tainei stelare./ Prin
păpurisul adânc precum gura adâncă de peşteră/ Mă
întemeiază în nunta primară…/ Ce sară-i pe oasele
mele, o, doamne, ce sară!”.

Alături de bijuteriile clasice şlefuite apar aici „perla”
barocă şi „pietrişul” rococo-ului. Intenţia poetului e de a
intersecta ere şi sfere, de a scoate din „hăţişul memoriei”
momente ale timpurilor imemoriale, ale „biblicelor tim-
puri”, „însemne din veacuri spuse de timpuri uitate”,
„însemne despre lumi căzânde din vechile rune/ Din
picturile rupestre…”, imagini ale lumii antice scufunda-
te în anonimat („Printre lumi fără nume, printre lumile
antice/ în muzeele fără nume, în muzeele antice/ biblio-
teci fără nume, în bibliotecile antice/ cărţi fără nume,
cărţi antice” – Taina a douăzeci şi una sau despre sculptorii
de cuvânt), „uriaşe vitralii sub Marea Sarmatică”.

Călătoriile în lumile fabuloase metagalactice, în
lumile precosmice şi cosmice alternează cu călătorii în
Grădina Botanică sau în Biblioteca Centrală Universitară
„M. Eminescu” – în Universul Cărţilor –, „în oraşul
serafic şi ros de melancolie” unde plânge la vioară
poetul George Bacovia, călătorii cu iubita pe undele
memoriei sau ale visului. Într-o proiecţie coşmarescă
apare un Osuar plutitor, privit printr-un „ochean de lut,
prin acel instrument demodat”: „O ciudate-ncâlcire de
astre-n atlas,/ O broderie de forme-n ocheanul de lut/
Când deodată acel osuar plutitor lângă mine.// Ce
stranie întâmplare, ce spaimă!/ Nu puteam, cu nimeni,
conversa despre acest fenomen.// Nici un fel de
însemne prin manuscrise.// Era totul într-o halucinaţie
sobră,/ O răzbunare a trecutului,/ Un semn din
adâncuri acel osuar” (Taina a optzeci şi doua sau despre un
osuar plutitor).

Cele optzeci şi opt de taine se sincronizează, evident,
cu structura Coloanei infinitului a lui Brâncuşi, o altă
figură emblematică-cheie.

Programul Grădinarului se amplifică, el formulându-
şi principiile unei arte, care este chiar arta creării unui
Nou Univers ce să reprezinte o simbioză a tuturor

universurilor sub semnul unei Totalităţi Desăvârşite.
Recurge, în acest scop, la o neoromantică acţiune de
supradimensionare: dezmărginire a spaţiilor, gigantizare a
lucrurilor şi fiinţelor, lichidare a pragurilor, limitelor,
obstacolelor, deschidere prin gesturi rituale a porţilor
cerului, ţâşnire în înalturi a „izvorniţei” lumii, pătrun-
dere a vederii în afundurile htonice, străbatere rapidă de
întinderi, „întemeieri” genetice în frunze, în fulgere, ini-
ţieri ezoterice în minunile lumii, comunicări nemijlocite
cu Dumnezeu, efuziuni de „sentimente magice”.

Ca în Melancolia lui Dürer, se înşiră instrumentele
diverse pentru calcule şi măsurători: busola, nivela cu
apă, linia dulgherului, compasul şi echerul pentru
repartiţia stelelor, calibratorul, albaleta şi şublerul din
bronz; sunt folosite, spre informare casete de bambus,
hărţi, tratate de astronomie şi fizică nucleară, jurnale de
bord de pe farfurii zburătoare (curcubitacee, gutuie,
merele cu obraz de fecioară) şi un obiect neidentificat,
care e probabil cutia neagră a celei civilizaţii.

Dedalicul constructor ce-şi propune să construiască,
învălmăşit, o astfel de schelărie imensă, babilonică, se
crede înzestrat cu cvadrupla artă de Mag, Demiurg,
Chiromant, Alchimist. El foloseşte Alambicul, uriaş şi el,
pentru prepararea Ceaiurilor vrăjitoreşti-vindecătoare şi
asigurătoare de „viaţa cea veşnică”: „Uleiuri aromate
lângă fântână,/ Ireale parfumuri din săculeţul
mirositor/ Pentru viaţa cea veşnică sunt gata.//
Grădinarul cuprins de mâhnire îngemănează/ În
alambicul stelar această fiertură miraculoasă.// Arta lui
nu cunoaşte nici margini nici timp:/ O adevărată
podoabă pentru plantele aromate.// Leacuri în fierbere
lentă în alambicul stelar/ Lângă fântână, cu migală,
Grădinaru-ncropeşte/ În ziua culesului florii de rouă/
Grădinarul pregăteşte, în taină, lumile viitoare” (Aromele
de la fântâna cu mandarini).

Alambicul prepară nu doar „un ceai pentru viitoarele
milenii” ci şi „serafică muzică” (Ora de muzică), muzica
astrelor în tuburi de bambus (Orgă şi fluturi în templu).

Arta Grădinarului constă în practicarea unui „imens
ritual”, în provocarea unei „infernale mişcări tectonice, a
unei lupte în microcosmos; intrat în trepidaţie în starea
lui de imponderabilitate, „arta lui de mâinile lui se lasă
uşor rostuită” (Arta: imens ritual) El nu doar culege miile,
acum milioanele, de semne, ci şi le materializează în
chipul clădirii.

Grădinarul e producătorul tuturor miracolelor:
seminţele în palme îi încolţesc, „în rouă-nvelit şi-n
ţărâni/ Grădinarul, sub pielea şarpelui e lumină; numai
ochii lui „mai caută începutul,/ Începutul în cămara de
nuntă din sipet”; vegetaţia toată ese să-şi continue un
întrerupt ritual, „Alături de Grădinar ca într-o jertfă
stelară”, sufletul lui, închis de milenii, arde ca o flacără
albastră la porţile cerului; în tainiţa memoriei lui
sălăşluieşte „conturul începutului lumii”; din împărăţia
lui stranie „adună ninsoarea cu palmele lui de hârtie”;
Culegător de semne, Proroc şi Înţelept, el „Cu multă



350 vol. 23, 106-107-108| aprilie-mai-iunie, 2013

migală alcătuieşte/ Alfabetul viziunilor ancestrale”; în
călătoria sa eternă spre steaua polară „Lumina ceasului
pe banchizele în mişcare/ Umbra Grădinarului o poartă
cu sine”; din casa de linişte a sa „Semnale trimite prin
Steaua Ciobanului”; peste frunzele în cădere sub roşul
incandescent al amurgului „Presimte, ca din întâmplare,
a paserii înviere”. Ce este în definitiv Arta Grădinarului?
„Un ochean de privit înspre Dumnezeu/ O lucarnă a
sufletului, un miracol…”.

Poetul îşi reprezintă „un imens imperiu la picioarele
Grădinarului”, el „păşind peste tainicele timpuri zidite-n
adâncuri/ Cu speranţă, cu teamă şi cu multă sfială”.
Reprezentarea aceasta o finalizează cu o sugestivă
imagine: „Grâul, în inima universului său, se răscoală/
În bibliotecile subterane, profunde-n tristeţi,/ Ca o rană
în tremurul unei săgeţi” (Cu teamă pe tărâmul cunoscut).

Sonetistul rămâne fidel formulei sale incantatorii şi
colorate existenţial prin melancolie şi senine angoase,
prin trăirea intensă a momentelor sensibilităţii şi ideaţiei.
El surprinde iluminările/ ocultările fiinţei într-o reţea de
figurări, profund lirice, fin plasticizate. Este un
autoreferenţial structurat pe o confesionalitate sinceră,
pe efuziuni sentimentale reţinute şi pe reflecţii sub
formă de concerti privind trecerea, devenirea,
predestinarea: „Tot mai aproape clipa când vom visa din
stele,/ Când iarba de pe gânduri va încolţi subtil./ Un
vânt de disperare se simte-ntre inele;/ E pasărea tot
fulger şi-i taină-n zbor şi-n tril.// Zăpezile-n derivă se
cuibăresc sub pleoape/ Cu teama că o dată s-or prăvăli-
n pustiu./ Nisipurile moarte din ornic vor să scape,/
Ecoul frunzei pare culorilor sicriu.// Nu teama clipei
care-i desăvârşita rană/ M-apropie de gândul zăpezii ce
voi fi/ Ci vântul care-ncurcă tăcerile-ntr-o rană/ Mă
tulbură când roua şopteşte-o nouă zi.// Tot mai
aproape-i clipa când voi visa din stele;/ Zăpada
amintirii, cu mine, va viscoli-n inele” (Tot mai aproape-i
clipa…).

Sonetistul, constrâns de legile concentrării, adoptă o
sintaxă barbiană hermetică, bazată pe discontinuitate, pe
anacolut.

Prezenţa topoilor caracteristici adeveresc prezenţa
unui filon filozofic: „prezentul ce ne scapă pe ape-n
infinit”; „trecutul timp îmi pare că moare-n calendar”
„Dar oare se mai poate-ntoarce clipa?” „e împlinire visul
sau e doar părere/ ca aburul subţire dintre miri?”;
„Întoarceţi-vă clipe măcar o clipă poate/ Să vă străbat cu
gândul din lumile uitate”.

Emilian Marcu, poet al câmpiei surprinse în amiază,
ca într-un sumum al viziunii, dar şi al Grădinei utopice în
care se contopesc lumi, sfere, tărâmuri în straturi
revelate ale Memoriei, al Bibliotecii văzute borgesian ca
o imago mundi, al Timpului din Sonete care moare/
renaşte în calendar, vine să-şi anunţe, cu Sfera de apă,
poziţia sa singulară în contextul liricii româneşti.



Emilian MARCU

Doamna
noastră
limbă
românească

Doamna noastră limbă românească,
Doamna noastră limbă fără spini,
Peste munţi şi peste râuri crească
Vorba noastră sfântă din străbuni.

Au trudit s-o siluiască unii
Şi s-o mutileze-n grabă la fierar
Dar s-au pus de-a curmezişul prunii
Şi s-au revoltat şi sfinţii-n calendar.

Au ţipat di calendare sfinţii
De le zicem: Bun,Viteaz sau Drept.
Doamnă limbă ei ţi-au fost părinţii
Chiar şi când aveau armurile pe piept.

Dulce limbă, fagure de miere,
Leagănul atâtor scrieri clare
Ce s-au zămislit în munţi lângă ciubere
Şi-au ţâşnit de-a dreptul în tipare.

Doamna noastră limbă neumbrită
Trasă uneori în munţi la adăpost,
N-ai lăsat pe nimeni, sub copită
Să te îngenunche fără rost.

Doamna noastră scriere de mână,
Gura mea de rai în care cânt
Eşti de-a pururi tainică fântână,
Eşti lumina noastră pe pământ.
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Julieta Carmen
PENDEFUNDA

Har şi oglindă
în fântână

entru a aprecia sau emite judecăţi de valoare
asupra poesiei, fie ea şi a unicului şi
inegalabilului Ion Barbu (profundului

matematician Dan Barbilian) este o provocare ce mă
onorează. Voi fi la rândul meu interpretată. Fiind însă
îndrăgostită din adolescenţă de scriitor şi raportându-mi
impresiile la epigonismul său românesc ce a ajuns până
la noi culmi lirice prin pana lui Mihai Ursachi şi Nichita
Stănescu, m-am aplecat, curioasă şi descumpănită într+o
oarecare măsură de demersul autorului. Citind
adevărata definiţie a poesiei ca joc secund din volumul
semnat de Costache Ariton1, sunt de acord cu afirmaţia
din prefaţă, aceea că Ion Barbu  a aruncat pe drept o
piatră de poticnire în grădina criticii şi, de ce nu, a gândirii
în general.  E chiar mai mult – un portal spre lumea
noastră văzută prin capacitatea unei minţi iniţiate. Un
prag, dincolo de care este necesar să rosteşti formula
magică, parola de trecere, pentru a putea accesa
bunăvoinţa cerberului. Dar să vedem care e cheia şi cine
o deţine.

Pornind de la mitul pedepsei lui Narcis, obligat să-şi
îndrăgească chipul din oglindă, mulţi, coloşi ai criticii
noastre din toate timpurile s-au umflat în pene crezând
că pot analiza scrierile barbiene. Eu nu voi da exemple.
Ele abundă în volumul analizat. Încerc, însă, să
răstălmăcesc în câteva rânduri ceea ce mănunchiul de
chei al chelarului Ariton reuşeşte să ne deschidă ochilor
lumea paralelă de dincolo de oglindă, de fapt al apei din
fântână. Între a discerne că ceea ce vezi nu reflectă
adevărul şi că acesta este ascuns în ceea ce nu se vede la

1 Narcisismul barbian, 2009

o primă interpretare, în particular - lectură a textului
poetic, este un pas pe care puţini au dreptul să îl facă. De
la celebra aserţiune : mulţi văd puţini cunosc se poate
aluneca spre tâlcul pe care autorul bogatului şi
documentatului eseu prezentat de noi încearcă să-l
demonstreze. Poate că, nici cititorii cărţii lui Ariton,
insuficient pregătiţi să recepteze mesajul, nu înţeleg
frumoasa demonstraţie ce le este dedicată. Cred într-
adrvăr că aşa cum spune Platon, este extraordinar să poţi
afla sensul ascuns, cel de dincolo de oglindă. Întrebarea
pe care ne-o punem, citind paginile încărcate de filosofie,
este dacă atunci când îl înţelegem pe poet, mai gândim la
existenţa unei refracţii inverse, a abosului de dincolo
prin prisma simţurilor noastre, a Narcisului de
dincoace ? Ion Barbu spune, cu insinuată tendinţă de a
oferi un indiciu, că jocul său presupune depăşirea
reflectării "ca prin oglindă", ceea ce îl conduce pe autor
să analizeze implicaţiile carteziene, plecând de la
Descartes, Leibniz, Newton şi până la Noica şi Anton
Dumitriu, ceea ce insistă asupra cunoaşterii şi
recunoaşterii esenţelor iniţiatice. Definiţiile şi elementele
necesare tălmăcirii realităţii fac subiectul unui important
preambul ce, pornind de la antici şi gânditorii Renaşterii,
reuşeşte să prezinte cititorului împlinirea acceptării de
către om a misterului ca factor de învăţătură a
nevăzutului, a tâlcului raţional a lumii neştiute.

Faptul că Tudor Vianu analizrază poetul prin prisma
gândirii matematice, desfăşurându-se "în acea superioară
zonă a esenţelor ideale"… în care "ideea în puritatea ei
nu este reprezentabilă, nu constituie imagine", nu
depăşeşte oglinda magică şi chiar dacă o consideră sursă
de inspiraţie, defineşte un merit exclusiv realizării

P
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jocului secund. Arta prietenului Barbu nu reuşeşte a fi pe
deplin înţeleasă de Vianu, afirmă autorul Narcisismului
Barbian. Ideia de narcisism şi dublă răsfrângere sunt
întâlnite la Vianu dar nu-l conving pe autor, bănuind o
limitare a înţelegerii criticului.

George Călinescu eludează
gândurile ce-au zămislit "zborul
în absolut", "alunecarea de la şes
la pisc", ascunsa ordine din
univers, uitând că şi
matematicianul arăta că "poesia e încă valoare relativă, e
vălul de aparenţe", neglijând faptul că simbolurile fără
pretenţia ocultismului determină un joc secund. Criticul
se lasă păcălit de un al doilea plan, de un joc ascuns al
ordinei deja existente, pedalând pe intelectualizarea
poesiei, dar fără a o aprofunda. Costache Ariton scoate în
evidenţă într-un capitol aparte inadvertenţele pe care
criticul şi prozatorul Călinescu le oferă istoriei literare,
tzocmai din punct de vedere al jocului secund, adică
practicându-l fără a.l fi înţeles. Ideea de "poezie
lăuntrică" îi aparţine lui Şerban Cioculescu. Un procedeu
algebric barbian determinând un ermetism critic
cioculescian este ceea ce presupune o apreciere parţială a
autorului în prezentarea metodei substituirii ideatice
prin cuvânt (semantic), după mine jocul secund real
fiind, de fapt, substituirea semantică a ideii (a verbului).
Refularea lirismului cu tendinţe spre ermetism (Eugen
Lovinescu), la fel cu inepţiile sau strictele cronici
superficiale ale lui Perpessicius, Pompiliu
Constantinescu, Ion Cantacuzino, Vladimir Străinu, sunt
analizate sumar de autor, mai multe pagini fiind
atribuite lui B. Elvin şi Ov. S. Crohmălniceanu care
subliniau misticismul opac şi poezia reacţionară  a lui
Ion Barbu. Nicolae Manolescu este şi el prezent cu câteva
aserţiuni pe care autor le amendează violent şi punctual.
Sunt analizate apoi cărţile care s-au scris despre poesia
barbiană, strict pe direcţia temei abordate în eseul de

peste două sute de pagini ale cărţii (împreună cu
numeroasele articole publicate se autor în presa ultimilor
decenii).

Dacă Barbu îşi intitulează lirica joc secund, autorul
încearcă să definească ce este jocul prim. Fiind fizic şi
intelectual în apropierea filosofiei pendefundiene,
realizez că acest joc primar, realizat de oglindirea
primitivă, de folosire a simţurilor, nu este altceva decât
calea aferentă a reflexului prin care omul este legat de
natura înconjurătoare. El defineşte aprecierea omului
simplu, a cărui creaţie se deschide prin versiunile
artistice naive, primitive sau chiar culte, realizate mai
ales în pictură şi definite de omul modern, cartesian, …

posesor al unui mod de a
gândi "ca prin oglindă", …
neglijând în schimb în
totalitate, celălalt mod de a
reflecta lumea, calea pur
intelectuală, jocul secund,
definit de Pendefunda al
doilea arc reflex.

Autorul volumului
despre Ion Barbu
apreciază că jocul
secund este în totul diferit
de cel prim. Modul în
care se îmbină cele "două"
lumi, într-una singură,
este de taină, ascuns

înţelegerii imediate. Este acea faţetă sesizată doar de
intelect. Tâlcurile apar altfel decât cele din faţa oglinzii şi
cine nu este pregătit să le asimileze le consideră ermetice,
neinteligibile. Am reţinut o frază extraordinară: Ambele
jocuri (…) însoţesc Fiinţa, în peregrinările ei prin lume, şi
dincolo de lume.(p.86). Şi atunci să ne întoarcem la
fântână. El este un puţ prin care se pătrunde în lumea de
dincolo, limita dintre fluide este, aşa cum expune Liviu
Pendefunda în filosofia sa, o suprafaţă ce reflectă
realitatea, dar o şi refractă. Aceasta este deci cheia. Nu
reflexia lumii aşa cum este şi nu cum ne-o închipuim, ci
hermeneutic vorbind, este refracţia lumii paralele, a
spaţiului fals fictiv, aparent iluzoriu din care simţurile
noastre interioare (nu cele cinci fizice !) ne recunoaşte ca
entităţi eonice, parte din noos.  Că nadirul sau zenitul
recomandă sălaşul liricii, acesta este pretutindeni şi în
noi. Barbu îl defineşte în mod sublim. Înţelegerea lui ne
aparţine sau ne depăşeşte, depinde de fiecare, e ca o
durere ce fiecărui frământă, de harul şi calităţile sale
definindu-l oglindă. Ion Barbu aduce un aport greu de
egalat liricii şi literaturii române în general încă de la
începutul secolului trecut, descoperind în faţa minţii
umane arcanele pe care le considera pierdute. Versul
barbian, aromind a basm oriental şi-a ceas mitologic, se
croieşte (…) deopotrivă cu făptura limbii în care se întrupează.
Argumentele în favoarea unei dicotomii pregnante între
jocul oglinzii şi cel al minţii, analiza amănunţită a
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primelor două strofe din volumul barbian, între "creasta
lumii" şi "adâncul" acesteia,  sunt doar câteva dintre
atributele de vază ale eseului lui Ariton. Poetul însuşi îl
ajută pe abilul cercetător al operei sale prin versuri de
genul "pecetluiesc pământul văzutei tale feţe" sau "din
ceas, dedus adâncul", pentru a-i susţine demonstraţia.
Un impresionant capitol, plin de o clocotitoare
interpretare filosofică se adresează omului născut din
apă şi din Duh. Eseul se distanţează sau interpretează în
mod personal elemente arisotelice, platoniene sau
hegeliene, dar conduce spre legăturile cosmice, ale
armoniei, ordinii universale, deci spre ceea ce aminteam
şi eu, spre jocul terţ, tributar poetului în "al lumii râu
static de lapte".

Incitată de eseul lui Gheorghe Ariton care se
adresează în profunzime sensului dual al termenului de
joc secund, dar dorind să trec din nou în revistă ceea ce
se scrisese despre Barbu până în deceniul al şaptelea, pe
care l-aş numi al redescoperirii, am recitit volumul lui
Basarab Nicolescu2 care se explică că poarta prin care se
poate trece din lumea obişnuită în cea a jocului secund,
definit ca fiind a esenţelor spirituale, este oglinda. "Din
ceas, dedus, adâncul acestei calme creste,/ intrată prin
oglindă în mântuit ayur/ tăind pe înecarea cirezilor
agreste/ în grupurile apei un joc secund, mai pur"
devine o explicaţie, o cheie acordată de poet cititorului
avizat. Basarab Nicolescu vede şi el reflectarea ca fiind
imperfectă, oglinda acvvând un rol funcţional de
structurare a spaţiului spiritual. Peregrinarea sufletului se
îngemănează cu simbolul sufletului.fântână (prezent în

2 Ion Barbu - Cosmologia Jocului secund, Editura pentru literatură, 1968

Riga Crypto şi lapona Enigel) lumina soarelui fiind
descoperită ca un alt univers, ceea ce antrenează
pendularea între concret şi abstract, între imagine şi
simbol, în ultimă instanţă narcisismul prin
hiperevaluarea sinelui. Observ un accent deosebit pe
refracţia trecerii prin oglindă, asemenea modificărilor
spectrale şi de unde absorbite prin prismă sau densităţi
cosmice în univers.

Omul de ştiinţă, matematicianul, interpretează pe
Arghezi3 prin pătrunderea din absolut în universul real.
Ion Barbu scria: "Versul căruia ne închinăm se dovedeşte
a fi o dificilă libertate: lumea purificată până a nu mai
oglindi decât figura spiritului nostru. Act clar de
narcisism...", văzând în acesta un semn al minţii. Deci,
iată dovada că poetul era perfect conştient de efectul
oglinzii, el oglindindu-se prin actul poetic
(autocontemplare - narcisism). Narcisismul este un
expresia dominantă a creaţiei. Întâlnit din antichitate
până azi, la Mallarmé sau Valéry, poate să reprezinte şi
fascinaţia artistului relevată din subconştient. De aceea
renaşterea prin moarte se aseamănă cu actul uciderii
propriului sine în oglindă, ceea ce desăvârşeşte
abordarea cosmogonică a mitului nunţii. Dar despre
acesta într-o scriere viitoare.

Sunt înclinată să accept faptul că nulţi exegeţi ai
poesiei barbiene au tins fascinaţi spre miezul
incandescent al jocului secund, dar cei mai mulţi au
rămas dincoace de oglindă sau s-au înecat în fântână. Un
volum de poezii fiind o operă organică, ale cărei
componente comunică în subtext nu doar prin
conexiunile construite, imprimate de autor, ci şi prin
corespondenţele interioare, neelaborate, ce se stabilesc de
la sine în multiplele arcuri reflexe cu care omul, prin har,
a fost înzestrat. Există o relaţie activă între poezii în
ansamblul lor, ca şi între diferitele niveluri de
semnificaţie ale acestora, întreţinută atât de amprenta
existenţială lăsată inconştient de autor, cât şi de
raporturile şi jocurile semantice antrenate de ordinea
subterană a textului. Cititorul, cu propriile-i date
spirituale, dar mai ales un critic de excepţie, dorit să
aprofundeze creaţia, adaugă la rândul lui noi sensuri,
amplificând spectrul de înţelesuri ale substanţei poetice.
De aceea e necesar ca şi volumul Joc secund să fie
judecat în întregul lui ca un tot unitar, ca un organism
viu, ceea ce Ariton reuşeşte. Narcisismul barbian
reprezintă un strigăt de extaz pentru un rezultat notoriu
dar şi unul de disperare în faţa perpetuării unei cenzuri
morale aplicate şi în noul mileniu de interesele meschine
ale unei critici superficiale realizate de personalităţi
neavenite literaturii. Cartea merită citită şi numai pentru
a cunoaşte o hermeneutică diferită a poesiei jocului
secund.



3 Ion Barbu, Poetica domnului Arghezi, Ideea europeană, 205, 1927
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Cristinel C. POPA

Trecutul de
după şi viitorul de
înainte de prezent
Noţiunea de trecut, prezent, viitor e una

relativă, spunea Einstein,
Poate de aceea aş putea spune că voi

compune o poezie chiar după ce voi
termina aceste rânduri.

Ea se va intitutula “trecutul de după” ce voi
termina noua poezie.

Aş dori ca focul din epoca omului de
Neaderthal să-mi încălzească inima
împietrită.

Cununa formării continentelor, aura
izvorului fiecărui anotimp să-mi
încălzească scheletul.

Si moartea mea, petrecută înainte de 1931, să-
mi folosească şi astăzi.

Un timp actual plin de mucegaiuri, poleit cu
materiale vechi

Mă mut din viitor în trecut ca să pot să-mi
contemplu mai uşor prezentul ce va să
vină.

Şi ce-aş putea să mai fac?
Îmi plâng prezentul urcat cu picioroangele în

viitor.

Şi în tot acest timp, cu timpul, cu timpul ce s-
a petrecut?

A existat timp? Sau tridimensiunea? Dar
relieful în trei măsurători? Sau
culorile? Verdele mat. Ce s-a întâmplat
cu el la transferul din prezent în
trecut?

Nu a suferit mici modificări? Esenţiale în
universul în care nu contează când şi
unde începe sau se sfârşelte prezentul,
viitorul, trecutul.

De fapt, eu nici nu exist acum. Există doar
nişte tastaturi şterse de computer
inventate în viitor. Manevrate de
urmaşul strămoşului autor al acestei
tentative de asasinat prin cuvinte.

Dacă doriţi să mă arestaţi şi să mă treceţi pe
piatra funerară a cuvintelor mă găsiţi
la adresa ştiută. PO BOX – Univers.
Colţ cu Calea Lactee.

Creştetul mi-e aburit de trecut. Hoitul îmi
atârnă în viitor. Iar umbra a ceea ce
am fost e cea mai clară acum. În
prezent!
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Gheorghe Andrei NEAGU

Lacrimi violate
(continuare din editia trecută)

3
umai acela îşi merită libertatea şi viaţa, care
luptă să le cucerească în fiecare zi”

Goethe

***
- Nu, aşa nu se mai poate, tovarăşe director,

conchise cu glas tremurând directorul căminului. Cu un
secretar de partid care apără neglijenţa, un contabil şef
care răstălmăceşte legea, un preşedinte de sindicat care
doarme, fără post de administrator, fără şef de
producţie…

- Cum fără şef de producţie?
- Da. Nu ştiaţi?! La mine un tâmplar de categorie

mare este şef de producţie iar altul este merceolog. Iar cu
ei eu trebuie să fac şi plan de producţie şi beneficii şi
instruirea oligrofenilor.

- Dar ce-ai fi vrut să faci? Eu nu pot să te ajut. Să mă
duc la ministru şi să-I spun că nu poţi să-ţi alegi
secretarul care trebuie?

- Dar ce, eu îl aleg?!
- Te rog, nu mă înterupe. Dacă n-ai învăţat să

acţionezi cel puţin învaţă să asculţi!
“Să ascult gogomănii” gândi directorul supărat.
Discuţia alunecase pe un făgaş nedorit. Cel puţin nu

aşa trebuia să se privească lucrurile. Ancheta stabilise
nişte sancţiuni. Legea fusese respectată până la
aprobarea adunării generale. Aici, vechile tovărăşii la
rele, fuseseră mai tari. Cu toţii se făcuseră părtaşi la
fărădelege. Ositilitatea colectivului nedisciplinat, fusese

atât de făţişă şi atât de categorică, încât nu mai era nimic
de făcut. Cel puţin la minister se aşteptase la altceva. Dar
aici nimci. Se mulţumiseră doar cu îndemnuri şi-l
lăsaseră în bătaia vântului potrivnic. Un gust amar puse
stăpânire pe sufletul directorului . “Dar nu mă las. Ori
eu ori el. Urma alege”, zise el ascultând nemişcat
peroraţia forului tutelar.

***

“Viaţa este o consumaţie – unii consumă, alţii se
consumă”

Henri Wallon
Rămâne de văzut care pe care şi ce se consumă.

***
Da. Muzeele au reguli stricte atunci când vor să-şi

definească personalitatea. Muzeul Omului 20 rămâne
veşnic depersonalizat pentru că nimic nu poate întregi
imaginea universalităţii umane.

***
Am aflat dintr-o carte că fiecare om trăieşte o

singură viaţă. Şi mai spunea acela că trebuie avut grijă
de ea, că e singura … Din asta vreau eu să scriu, să spun
că nu-I adevărat. Pentru că eu trăiesc odată trei vieţi şi
nu-i uşor de loc. De asta mă gândesc ce simplu trebuie
să-i fie lui, omul care trăieşte o singură viaţă. Eu port  în
mine mereu povara celor trei vieţi, ale mele toate şi toate
la fel de prezente.

Prima e cea în care tremur de frig şi sufăr de foame,
în  casa aceea în care nimeni nu-i pasă de nimic şi unde

N
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primeam uneori bomboane, rar câte o mână mă mângâia
absent pe cap şi de cele mai multe ori înjurături şi bătăi
şi nopţile trecute pe-afară când somnul potolea agitaţia
celor care le spusese mamă şi tată. Şi viaţa asta mă arde
de ură şi ceva mă trage mereu spre ea ca şi cum acolo ar
mai fi ceva de făcut.

Apoi, am viaţa de aici, unde totul e bine rostuit şi
masa la timp şi patul curat şi ziua mai lucrăm câte ceva,
iar după amiezile – muzică şi televizor şi film, unde
aparent nimic nu lipseşte, în schimb monotonia asta a
“binelui” mă umple de neputinţa inutilului…

Şi mai e viaţa aceea a mea, a mea, numai a mea, în
care pot orice, în care sunt pe rând cine vreau eu şi
îngrijitoarea care mai ţipă la noi şi directorul de care ne
temem şi actorul acela puternic pe care-l mângâie cu
gingăşie o fată…

***
“Primul  glas al voinţei de a fi, accentuat sub forma

instinctului, e ţipătul dureros al trebuinţei”
I. Găvănescu, Etica

***

Cazanele din centrală răbufneau căldura în mediul
înconjurător fără nici o reţinere. Ţevăria spartă, umpluse
canalul termic. Asistaţii tremurau de frig şi de frică. Nu
ştiau să ceară şi nici să reclame. Şi nici n-ar fi avut cui
cere. Iarna aspră năvălise prin geamurile sparte, fără
nicio oprelişte. Instalatorul se preumbla fără niciun rost,
aşteptând scurgerea timpului de la o chenzină la alta.
Fochiştii dormeau în căldura centralei pe bănci aşezate
în faţa focarelor, bucurându-se atunci când nu venea
nimeni să-i deranjeze. Cel care ţinea loc de administrator
se întreţinea amabil cu personalul feminin din
subordine. O infirmieră îi făcea actele, o bucătăreasă se
îngrijea de cele trebuincioase burţii, iar ceilalţi subalterni
se îngrijeau la rândul lor să se chivernisească în fel şi
chip. Din fiecare sector de activitate se căutau foloasele.
Până şi invalizii mobilizaţi în cărucioare, erau folosiţi
pentru croşetat şi tricotat lucrări particulare. Nu mai
exista nicio jenă între diversele compartimente în a-şi
face servicii reciproce. Cabinetul medical nu avea niciun
medic, deci erau vacanţe două posturi. Producţia în
regim de ergoterapie era condusă de un tâmplar, care
scăpase cu chiu cu vai de condamnare, rămânând în
continuare doar secretar de partid şi coordonator al
producţiei. Despre plan, nu se putea spune prea multe
lucruri.

Situat la o valoare de simbol, nu se realiza, în schimb
nici forul tutelar şi nici organele de stat nu se alarmau.
Era o scuză: se lucra cu invalizi, iar aceştia nu trebuiau
exploataţi chipurile. Era socotită drept exploatare,
munca organizată în cadrul cifrelor de plan, dar nu
munca depusă pentru diverşi particulari, care erau de
fapt oamenii ce trebuiau să aibă grijă de munca

invalizilor. Laitmotivul “nu avem materii prime” nu era
decât în realitate un paravan pentru a ascunde
incapacitatea colectivului şi a conducerii în realizările
unui program de muncă adecvat sarcinilor stabilite.
Specialiştii din minister, nu se deplasau nici măcar de
curiozitate, nicidecum să mai pretindă să se realizeze
ceva.

În magaziile de materiale existau tot felul de materii
prime, ce nu-şi găseau întrebuinţare. Magaziile însăşi,
fuseseră instalate în spaţiile destinate dormitoarelor,
reducând cu o treime numărul locurilor de cazare. De
aceea, dormitoarele erau suprapopulate. În loc de zece
asistaţi erau chiar şi douăzeci. Obiceiul dăunător crease
intimităţi nedorite şi de aici perversiunile sexuale, de
care se discuta şi se amuzau toţi oamenii muncii.
Cabinetul cu cele câteva cadre medii se complăcea în
comentarii libidinoase, fără niciun fel de jenă pentru tot
ceea ce se întâmpla. Viaţa, semi-matrimonială acceptată
pentru asistaţi, devenise  pretext de imoralitate şi pentru
salariaţi. Mai mult, existau cazuri când fetele
handicapate erau silite să-şi vândă trupul pe un pachet
de ţigări sau pe un plic simplu, poftelor neînfrânate ale
celor care trebuiau să aibă grijă de soarta lor.

Secretarul de partid, graţiat prin decret, nu era de
niciun folos conducerii.

Venise pus pe harţă, nemulţumit de judecată, golea
fără nicio sfială paharele subalternilor şi ale
colaboratorilor, ori de câte ori aceştia îl invitau la aşa
ceva. Despre colaborări cu parteneri serioşi, nici nu
putea fi vorba. Cine şi-ar fi asumat răspunderea pentru
aceasta?!

De aceea lucrările se limitau la reparaţii încălţăminte
în primul rând, pentru că de aici se scoteau toate
perechile de pantofi necesari personalului şi rudelor
personalului. De asemenea, se mai făceau împletituri din
sârmă zincată şi lucrări de tâmplărie, care constau mai
mult din lucrări ocazionale de campania agricolă de
toamnă, când fermele vegetale aveau nevoie de mese şi
scaune pentru muncitorii sezonieri. În rest nimic. Iar
nimicul  se numea ergoterapie. Din resturi textile se
împleteau lavete pentru strungari, iar la croitorie se
lucra câte ceva lenjerie tot pentru fermele  I.A.E. sub
titulatura generică de inventar moale.

Despre sindicat, se putea afirma orice. N-ar fi
supărat şi nici n-ar fi bucurat pe nimeni. Nu exista cum
nu exista nici consiliul de conducere. Era mai bine aşa.

Fără director, fără şef de producţie, fără
administrator, unitatea îşi ducea existenţa târâş-grăpiş,
de unde şi concluzia forului tutelar şi nici nu era nevoie
de aşa ceva. În aceste condiţii, numirea unui director, nu
convenea nimănui, nici chiar forului tutelar.

Instaurarea unui nou climat ar fi răsturnat starea
lucrurilor cu care lumea se obişnuise, iar asta se înţelege
că nu era de  preferat. Calmul nu trebuia înlocuit cu
agitaţia. Timpul trece, leafa merge, noi cu drag muncim,
devenise şlagărul preferat  al tuturor, indiferent de nivel.
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Bunul simţ era dezagreat, iar conştiinţa nici nu trebuie să
fie prezentă în vreun fel în aceste locuri.

***

“A trăi, înseamnă a acţiona”
Marcel Breazu

***

E frig. E cenuşiu. E umezeală multă. La noi în
dormitor a pătruns nesuferita moleşeală. Unii se culcă
îmbrăcaţi, alţii nu. Cu alţii sunt şi eu. stau în pijama şi
citesc. Poveşti nemuritoare. Prinţesele coboară din
pagini lângă mine. Le simt răsuflarea. Au ochi mari, cu
pleoape ca aripa libelulei. Le simt fluturarea. Nu-mi vine
să-mi dezlipesc ochii din slovele cărţii. Aş fugi printre
ele I m-aş lăsa pradă disperării.

***

“Viaţa şi norocul omului sunt ca fumul”
Dimitrie Cantemir.
De aceea trebuie să ne învăluim în fum până când

ochii duşmani nu ne mai pot zări.

***

Iată iarba albastră ca cerul. Pe tavan au înflorit
macii. Pe pereţi micsandre. Nimicul a înflorit în mine.
Unde să-l aştern? Nimicul nu se aşterne, ai să-mi zici.
Atunci se cerne, am să-ţi spun. Nimicul trecut prin sită,
tot nimic rămâne.

***

Un proverb englez spune că: toţi hoţii sunt verişori,
dar mie mi se pare că sunt chiar fraţi.

Iar frăţia hoţilor e cea mai odioasă alianţă a unei
societăţi, care doreşte să trăiască cinstit fără a avea de
partea ei aliaţi destoinici şi cinstiţi.

***

Directorul e terminat. Râde lumea de el. L-a pus l-a
punct şeful contabil. L-am văzut sărbătorind
evenimentul în magazie cu secretarul de partid. Tare
dom’le şeful contabil. Se vede că e uns cu toate alifiile.
Iară noi o să-l susţinem. Ce-a crezut el, că ne învaţă ce-i
omenia? Dar e omenesc să mănânce numai asistaţii? Nu.
Şi noi. Că unde mănâncă 400, mai mănâncă şi alţi
patruzeci. De aia suntem o familie. Nu ca să ne punem la
punct unul pe altul. El, de sifilitic ce e, vine cu mâncarea
în traistă. N-are decât. Noi tot aşa vom trăi. E mai
frăţeşte şi mai bine. Acolo unde mâncăm acolo şi trăim.
Nu-i aşa?  Ha, ha, ha.

***

Şi broscoiul se avântă pe coridor. Urcă o treaptă,
încă una, până ajunse în salon. Aici se apropie şi mă
priveşte. Şi eu îl privesc. Să vedem care-i mai tare în
priviri. Oac, oac,  strig eu la el. Şi el nimic. Atunci mă
duc spre el în vârful picioarelor. El se uită cu aceiaşi
ochi. Eu îi pun mâna în gât. El stă nemişcat. Îl strâng
mereu. Mai tare şi mai tare. Degeaba. Ochii lui mă
privesc. Îl strâng şi-l zgudui în acelaşi timp. Simt  cum
cedează. O plesnitură şi mâinile mi se umple de sânge.
M-am tăiat într-un ciob al gâtului. Restul se preface în
ţăndări.

- Ioane, iar ai spart o sticlă?
Este glasul mamei broscoiului. Auzi, ce prostie

spune! Ha, ha, ha. trebuie să fug să nu mă prindă. Ha,
ha, ha.

***

“Frumuseţea stârneşte iubire”
George Călinescu

Aşa o fi, dar e vai şi amar de iubirea stârnită.
Niciodată fericirea nu este deplină.  Fericirea este o

formă aparentă de manifestare a componenţei spirituale,
cu care e înzestrată viaţa, condiţionată de satisfacerea
deplină a existenţei materiale. Şi plantele sunt fericirea
dacă au din belşug cele necesare trebuiau. Omul poate fi
fericit de împlinirile sale, chiar dacă are dureri într-o
anumită parte a trupului. Dar nu va atinge starea de
beatitudine, dacă trupul nu va fi pe deplin satisfăcut de
funcţionarea perfectă a componentelor sale.

De aceea, fericirea este aparentă. Fericirea deplină,
nu mai este o stare normală a spiritului. Anormalitatea
creată ca atare, scoate din sfera firescului noţiunea de
existenţă în raport armonios, echilibrat, iar aceasta
creează starea patologică. Cei “fericiţi cu duhul” după
cum însăşi înţelepciunea populară spune, sunt deja
reprezentanţii tipicii stării de anormalitate, pentru că
indiferent de condiţiile materiale, ei aparent şi numai
aparent, rămân tot fericiţi. De aceea pragul de trecere a
fericirii din sfera normalului în altă sferă este foarte greu
de stabilit. Criterii precise, nu sunt, iar stabilirea
criteriilor însăşi depind de gradul de apreciere, deseori
subiectiv al celor ce emit sentinţe. Iar într-un asemenea
noian de probabilităţi, fericirea nu poate fi decât relativă.

***

“Este drept să avem ceea ce este al nostru şi este
nedrept să avem ceea ce nu este al nostru”

Aristotel, Organon, Topica, Respingerile sofiste.

***
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Fortu Năstase

Am încercat să muncim altfel. Până acum, noi cei de
la sârmă dădeam la manivelă până ne venea rău. Gata.
Avem viaţă. O să am cu ce-i cumpăra gagicuţei mele,
săpun d’ăla parfurmat.  Şi de ţigări o să-mi ajungă. Ce
mai la deal la vale, o să fie minunat. O să-mi iau şi eu o
cutie de păpuşi care vin pe fir. O să mă joc la butoane. O
să fie minunat. Directorul să ne dea sârmă că noi o să
facem de toate. Acasă, în sat la mine, unii foloseau sârma
la prins câini cu juvăţul. Am să prind un juvăţ s-o prind
pe Victoriţa. Sau mai bine pe Dora. Asta e mai bună.
Dacă-i prind gâtul în laţ nu-mi mai scapă. Pot să fac ce
vreau cu ea. De mâini n-am s-o leg. N-o să fie nevoie.
Am s-o iubesc până când s-o răci de-a binelea. Cât e
caldă e bună. E neagră ca noaptea şi fură de stinge. Cu ce
fură ea şi cu câştigul meu o s-o duc ca-n Pampas.

Sunt şef de salon. Tot o găselniţă de-a directorului.
A făcut cică un comitet. I-a pus pe cei cu cap. Dar
degeaba, ăia cu cap n-au picioare. Eu am. E de ajuns să
le dau drumul pe scări şi le zboară capul din cărucioare,
ca tărtăcuţa. Aseară am băut. M-am dus la ea. Dormea.
Toţi dormeau. Când am năvălit peste ea, a dat să se
împotrivească. Dar n-a ţinut. Era dezbrăcată, eu la fel.
Din dormitorul meu până-ntr-al ei, nimeni nu m-a
văzut. Pedagogul dormea sau dracu ştie ce făcea. I-am
făcut felul şi ea s-a bucurat. Nu mă mai lăsa să plec. Dar
degeaba. Zgomotele ei mai ales gemetele ei, au sculat pe
tăntăloaicele din dormitor. Ne-au surprins în pielea

goală. Unde au început să se uite curioase şi mai ales
pofticioase, iar altele au început să plângă. Nici n-aveam
ochi pentru ele. Dar m-a trezit pedagogul, cu plesnituri
de baston peste spinare. Dacă aş fi avut pantaloni pe
mine m-aş fi împiedicat în ei, dar aşa, am tulit-o mai
uşor, chiar dacă spinarea îmi ardea. Mai rău avea să-i fie
ei. Dacă a văzut-o aşa desfăcută, pedagogul avea s-o ia la
el. Nu-i prima dată când procedează astfel. Mai ales ăsta,
care fusese înainte asistent medical şi fusese dat afară
tocmai pentru astfel de lucruri. Deocamdată bine că am
scăpat eu.

***

Dimineaţa  directorul îşi adună oamenii desemnaţi
într-o şedinţă operativă. La ordinea de zi avea un singur
punct. Stadiul realizării sarcinilor de ocrotire socială. Din
documentele organizate de contabilul şef rezultă că nu
erau prevăzute sume suficiente de echiparea asistenţilor,
la procurarea medicamentelor, a materialelor de
întreţinere şi a multor altor capitole. Nu era niciun  leu
pentru protecţia muncii, niciun bănuţ pentru prevenirea
şi stingerea incendiilor. Cărucioare pentru invalizii nu se
puteau procura decât ce investiţii, la fel şi roabele pentru
gunoi. La porci nu mai aveau ce le da mâncare.
Geamurile nu puteau fi înlocuite din lipsă de fonduri şi
de materiale propriu-zise.

După şedinţă, directorul se luă cu mâinile de cap.
Un telefon de la Comitetul orăşenesc de partid îl
înştiinţă că trebuie să se convoace adunarea generală
extraordinară de excludere a secretarului de partid.
Noul primar îşi arătă surprinderea faţă de situaţia
existentă. Un secretar de partid condamnat şi graţiat, nu
mai avea ce căuta în rândul membrilor de partid. Aşa
gândea şi directorul, dar nu putea face mare lucru.
Şedinţa era convocată pentru a doua zi. Toţi membrii de
partid trebuiau să fie prezenţi. În realitate, se adunară
puţin peste majoritate. Unii pur şi simplu nu se
prezentaseră. Se trecu la arătarea faptelor, a
condamnării, dar din mulţime se ridicară voci care nu
erau de acord cu actele acuzatorii, susţinând că
secretarul era pur şi simplu o victimă a sforăriilor
contabilului şef.

Acesta se ghemuia ca un melc în cochilie. Nu luase
cuvântul. Singur, directorul susţinu propunerea
secretarului comitetului orăşenesc, vorbind tăios,
neînduplecat, la adresa celor întâmplate.

Când se trecu la vot, majoritatea votară împotrivă.
Primarul se înfurie. Începu la rându-i să pună din oficiu
persoanele care votară împotriva excluderii, să ia
cuvântul, să se explice. Abia atunci ieşiră la iveală o
sumă de lucruri pe care nici procuratura nu le lămurise.

Dar lucrurile fuseseră judecate, recursul fusese
respins şi şedinţa pronunţată. Practic ei nu făcuseră
nimic pentru a se descoperi adevărul iar acum era prea
târziu. Trebuiră să voteze şi votară.
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Cu un gust amar, directorul ridică la rându-i mâna,
privind în silă la cei cu care trebuia să-şi ducă activitatea
mai departe.

Înţelesese că nu trebuie să se sprijine pe nimeni.

***

“Fericirea întunecă, durerea lămureşte” (Nicolae
Iorga) şi atunci “Întunecarea” domnului Camil Petrescu
poate fi chiar fericirea nu-i aşa?  Ha, ha, ha…

***

Mă doare umbra lui, mă doare gura lui din pulbere
stelară. Aşa simt, aşa spun. Nu ştiu cât este de bine spus.
Dar niciodată n-am simţit o voluptate mai mare ca
atunci când ploaia s-a oprit în mâna mea. De aceea plâng
în faţa fiecărei firimituri risipite. Durerea mea în lacrimă
e ploaia neputinţei de a stăvili risipirea ploilor. Iar
umbra mâinilor lui stăruie asupra mea şi mă doare. Nu
mai sunt. Eu am fost doar o umbră. Îi aparţin. E ca şi
cum mi-ar fi întipărit umbra pe nisip conturându-mi cu
degetul marginile. Eu sunt pâinea iar când sărutarea
buzelor se transformă în muşcătură flămândă, mă supun
cu plăcerea celui ce-şi împlineşte astfel menirea. Şi mă-
nfiorez când gura urât mirositoare vine să-şi aducă
sărutul pe urma trupului meu. Dar mă supun. Aceasta
mi-e menirea.

***

“Morala face pe oameni serioşi” (Francis Bacon)

Să vedem cum…
***

Îmbrăcat în salopeta unsuroasă, Matei o apucă de
mână şi o trase în magazie. Nu-l văzuse nimeni. Ea
începu să scâncească.

- Ce plângi?, o întrebă el răstit, ameninţător.
Ea îşi opri plânsul. În semiîntunericul încăperii, nu-i

putea distinge privirile. Umbra trupului în mişcare, o
făcu să-l privească cu mai multă atenţie. Simţi şi mai
apoi văzu cum, de pe tejgheaua de metal, Matei desface
o coală mare de hârtie pentru ambalaj.

- Ia hârtia asta şi întinde-o jos.
Ea se supuse. O luă şi-o despături şi mai mult,

încercând să-i netezească muchiile. Nu reuşi. O aşternu
pe cimentul rece, încercând cu palmele să-i facă cutele
mai puţin pronunţată. În spatele ei, nea Matei cum I se
spunea, o privea cu ochii sticloşi a pofte nemărturisite.
Pulpele albe, neatinse de soare, străluceau în penumbra
încăperii. Mâinile lui lacome, se întinseră fără niciun
cuvânt. Aşa aplecată deasupra hârtiei, se prăbuşi sub
greutatea bărbatului nepotolit. Îi simţise căldura
palmelor, alunecându-i de la genunchi în sus şi se

înfiorase. Mâinile lui erau fierbinţi şi puternice. Surprins
Matei îşi opri palmele dincolo de şolduri, răsucindu-i
trupul spre mine. Era răcoros şi fraged, mirosind uşor a
transpiraţie. Degetele atinseră în treacăt pilozităţile,
furnicându-i şi mai mult. Ea se lăsă întoarsă, primind
din plin răsuflarea  lui Matei, duhnind a alcool şi a
benzină. Nerăbdarea lui îi făcu bine. Era la fel ca în
salon. Sub ei hârtia foşnea. Spatele i se răcise şi mai mult
iar durerea nu o mai simţea în timpul celor întâmplate.
Abia când el se ridicase clătinat, trăgându-şi pantalonii
îşi simţi spatele amorţit şi îngheţat. Se ridică la rându-i,
încercând să strângă hârtia.

- Las-o!, se auzi glasul lui uşor abătut.
- Şi poate că te-aud spunând cuiva, că te omor, mai

adăugă Matei cu glas răguşit, întinzându-i o monedă de
5 lei şi un creion.

- Să-ţi cumperi bomboane, o îndemnă el, crăpând
uşor uşa. Prin deschizătură nu zări nimic suspect. O
deschise de-a binelea, îndemânând-o:

- Hai! Du-te la masă. Trebuie să se facă rândul
pentru seria a doua.

Ea ieşi, netezindu-şi uşor fusta. Apoi o ruse la fugă,
de teamă ca nea Matei să nu se răzgândească şi să-i ia
banii.

***

“Egalitatea imaginară este primul mijloc de a arăta
inegalitatea” (J.W Goethe, Maxime şi reflecţii)

***

Gata, restul nu-l mai ştiu. Şi pe asta am învăţat-o cu
greutate. Eram puşi să repetăm cu glas tare şi cum eu nu
prea aveam glas… Eram în schimb încântat de jucării.
Îmi făcusem topogan din balustrada directoarei, care mă
drăcuia cu drăgălăşenie, ori de câte ori mă prindea. Mă
jucam şi cu scăunelele, de-a caii. Eu eram cel mai
sprinten. Calul meu alerga cel mai repede pe porţiunile
întregi de linoleum. Când ne-a scos linoleumul şi au
lăsat cimentul a fost mai bine. Nu mă mai împiedicam
de resturile dezlipite. Abia când au apărut găuri în
ciment a trebuit să călăresc mai cu atenţie. Şi apoi era şi
cel mai uşor dintre călăreţii grupei mele. Din cauza asta
eram s-o păţesc urât de tot. Fiind cel mai mic şi mai
subţirel, am făcut odată o piramidă ca să ajung la
geamul unde tovarăşa făcea de serviciu. Mă puseseră cei
mari să văd şi să le spun şi lor. M-am uitat eu ce m-am
uitat dar n-am înţeles mare lucru. Tovarăşa era
despletită pe un tavan, din acelea care ne făcea nouă
injecţii. Lângă ea era nenea fochist. Ăsta mereu o tot
ajuta să-şi strângă bluza la piept. Ea nu voia şi el o săruta
ca să vrea. Ce-a mai fost n-am mai apucat să văd. S-a
prăbuşit piramida şi eu m-am ales cu un cucui. Mă
aşteptam ca tovarăşa să mă pârască la director, dar nu
ştiu de ce n-a făcut-o. Ea, odată, nu mult după aceea mi-



360 vol. 23, 106-107-108| aprilie-mai-iunie, 2013

a dat şi o bomboană şi m-a mângâia pe creştetul tuns
chilug. Cred că a usturat-o palma, că şi-a retras-o repede.
Aveam cioturi ţepoase ca la arici. Degeaba ne tundeau
zero, cum ziceam noi. Păduchii nu se pluteau cuibări
între firele mele ţepoase, numai râia ne mai dădea de
furcă. Dar şi atunci, ce bine era. făceam baie singuri. Nu
ne mai băga la grămadă. Şi ne frecau cu mănuşi de
cauciuc. Era aşa plăcut. Mai ales când scârţâia pielea pe
noi, ca polistirenul de geam. Multe alte amintiri de acolo
nu mi-au rămas. Şi-apoi chiar dacă am avut şi alte
evenimente nu le-am ţinut minte pe toate. Unii spun că
aş fi putut fi un băiat mai bun, dar că suptul alcoolului
m-ar fi făcut mai uituc.  Ce mai la deal la vale, timpul a
trecut cu sau fără bucurii, iar eu m-am trezit la Casa de
copii şcolari. De aici am mai multe de spus. Îmi vine în
minte chiar şi prima zi. Mai întâi n-am fost primiţi
pentru că şcoala era închisă pe timpul vacanţei. M-au
primit mai târziu după ce începuse şcoala.  Nu mai eram
câţi fusesem. Unii mai norocoşi îşi găsiseră mama. Chiar
şi mie, era cât pe ce să-mi surâdă norocul. Dar doamna
care a venit nu i-a plăcut părul meu cârlionţat. Făcuseră
prostia să nu mă mai tundă zero, sau aşa îi ceruseră cei
ce au vrut să mă-nfieze. N-am aflat niciodată.

În  orice caz, când au văzut părul meu cârlionţat,
doamna şi domnul au renunţat. Domnul, mai mult, mă
voia şi dolofan. Nu-i plăceau cârlionţii. Aşa se face că
aproape jumătate din noi am ajuns în clasa întâi a Casei
de copii şcolari din oraş. Mi-au dat cărţi şi uniformă.
Cărţile vechi m-au întristat, dar m-au bucurat că şi la
ceilalţi erau la fel. Uniforma în schimb era nouă. Mi-au
dat şi pantofi şi de toate. N-am prea avut parte eu de ele.
Seara unii din clasele mai mari au venit peste noi, ăştia
mici. Dacă am avut nenorocul să fiu mai mic şi uniforma
mea să se potrivească unuia din clasa a treia, mi-au
schimbat-o urgent cu un veche. Pe cea nouă, am aflat
mai târziu, că au vândut-o la copiii unui vecin, cu doi
poli. Pantofii la fel. Oricum era mult mai bine. Aici
aveam şi învăţător. Ce-i drept nu ştia el prea multe,
pentru că nu se prea înghesuiau învăţătorii să vină la
noi, chiar dacă primeau la salariu câte o sută de lei mai
mult. La noi veneau cei ce nu-şi aflaseră loc în altă parte.
În prima zi de şcoală nimeni nu putea să mă treacă în
catalog. Degeaba le spuneam eu că mă cheamă Ionel,
“Ionel şi mai cum?”, n-aveam ce să le spun. Până la
urmă mi-au spus Afloarei.  Şi aşa am rămas Ion Afloarei.
Mi-au făcut certificat de naştere şi la locul de naştere au
fost nevoiţi să mă treacă în judeţ. S-au judecat pentru
asta. Habar n-aveam c-o să fiu un personaj aşa de
important. Când am intrat în clasă, viitorii mei colegi m-
au primit cu priviri întrebătoare. Asta la început. Pentru
că mai târziu, au început cercetările. Întâi am făcut
cunoştinţă cu unul mai înalt ca mine, care mi-a luat
şapca şi mi-a călcat-o niţel cu tocul plin de noroiul
toamnei. Pentru că în ziua aceea plouase. Îmi amintesc
chiar foarte bine. Apoi am fost împins mereu de unul şi

de altul, până când am ajuns în ultima bancă. Am rămas
singur. Şi mai erau bănci goale. Se pare că pe vremea
aceea, nu prea eram mulţi pentru casa  de copii. Azi văd
că sunt prea mulţi.  Deh, a crescut natalitatea ce să-i faci!
Dar astea sunt lucruri care nu mă privesc  pe mine. Nu
sunt dator să-mi aduc aminte, nu să mă ţin de reflecţii.
De fapt cine să ia în consideraţie părerile unui nebun.
Pentru că eu asta sunt acum. Cum am ajuns aşa o altă
poveste. Dar toate la timpul lor. Acum vreau să vă
istorisesc alte amintiri legate de începuturile mele. Seara
am fost oaspetele intervalului dintre paturi.  În patul
meu au venit unii de la clasele mai mari să joace şeptic,
pentru că în dormitorul nostru era un pat liber ei nu
venea pedagogul să verifice.  Era convins că noi nu ne
dedarăm relelor. Eram prea mici. Treaba asta a durat
mai multe seri, până când nenea supraveghetorul a fost
nevoit să intre şi în dormitorul nostru. Venise directorul
în control general nocturn.  Îmi amintesc că s-a râs mult
pe chestia asta. Auzi, control general nocturn. Ce
savantlâcuri…

În orice caz, directorul m-a trezit din somn. Deşi
parchetul era cam tare, dormeam buştean. Nici nu era
pericol să cad din pat. N-aveam unde ce a făcut el după
aceea nu ştiu, dar eu am început să intru în drepturile
mele. Am început să am un pat, al meu şi numai al meu.
După aceea una câte una, problemele se rezolvau de la
sine. Eram din ce în ce mai mulţumit. Toate veneau de-a
gata. Şi cărţile şi caietele şi celelalte.

Nu exista zi să nu văd cum deveneam tot mai
cunoscut, tot mai de-ai casei. Ceaiurile de dimineaţă îşi
recăpătaseră gustul firesc, acela de a fi mai puţin dulce,
pentru a nu face vreun diabet, Doamne fereşte!

Untul nu prea era el mare lucru, nici margarina, dar
asta mai mult din cauza apei, care se evapora între timp,
aproape o treime din greutate. Pe vremea aceea de fapt
n-aveam de unde să ştiu  eu despre aşa ceva. Mai târziu
am aflat. De data asta şi cadrele erau mai multe şi
trebuiau şi ele hrănite. Chiar şi la rechizite trebuia să fim
înţelegători. Cadrele aveau doar copii, iar creioanele
costau şi ele.

Dar astea sunt fleacuri, ce n-ar trebui să vadă lumina
gândurilor mele. Nu pentru altceva, dar s-ar putea să le
întunece.

Important era să nu mă ocup de asemenea fleacuri şi
mai important era  să mă apuc de buchiseala atât de
misterioasă a începutului.

Cu zestrea dăruită până acum, nu puteam face mare
lucru, nici măcar să scriu amintirile. De aceea lucrurile
pe care vi le mai spun abia de acum încolo vor căpăta
greutatea şi importanţa cuvenită, chiar dacă voi fi
laconic şi succint în expunere.

(continuare în ediția următoare)
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Adriana WEIMER

Mereu înspre
voi

Port povara stelei în noapte:
şi-n întuneric,

lumina-mi
se revarsă-n priviri
mereu înspre voi.

Lumină de
toamnă

Să pleci împăcat,
în lumină de toamnă,

în căldură de rod,
regăsit în nuanţe,

nepierdut în Cuvânt.
Să pleci împăcat spre Acasă,

în lumină de suflet,
în căldură de gând.

Lumina-n
vitralii

Se va întoarce drumul la mine
precum pământul în brazda de toamnă

– bumerang înspre suflet –.
Voi apune-n lumină,
în lumină voi trece,

cum lumina-n vitralii
îndumnezeită-n altare.

Steaua Polară
Eşti Steaua mea Polară,
ţi-am spus într-un vis;
după tine îmi rotesc

şi viaţa,
şi iubirea,
şi norocul.
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Cu ochi de
senin

Târzie toamnă-i dincolo de gânduri...

cât timp eşti aici, nu-mi pasă de amurg.
Mă doare căderea ce urcă în arbori...

priveşte câtă risipă de viaţă,
de suflet,

îţi cad la picioare.

Târzie toamnă-i dincolo de vorbe...

în priviri plămădesc puterea de-a răzbi
şi-n galbena frunză rescriu primăvara

ce din nou, pentru noi,
va veni.

Lumină de
suflet

Coboară toamna soare în frunze;
în noi, toamnele-şi numără anii...

Îmi potrivesc mersul
– nu şi sufletul –

cu ziua, cu lumina tot mai puţină.

Paşii vor ghici drumul
de frunze cu soare şi sânge

călcate-n picioare.

Numai lumina de suflet
– la fel de mare şi caldă –

rămâne.

Mirabil Cuvânt
Cât pot cuprinde-n priviri
– o mare de grâu încolţit

în soare tomnatic.

Cât pot cuprinde în gând
– aur de grâu pârguit în soarele verii.

Sămânţă prinsă în sfânt pământ,
ca-n pilda vie a semănătorului

– rod adunat în lumină
spre mirabil Cuvânt.

Departe de
mine

Departe de mine e umbra sfârşitului
când tu eşti în mine

ca pofta de viaţă în lumină de zori.
Paşii mă poartă pe drumuri de soare

şi cald mi-e sufletul în lumină de gând.

Pe aleile toamnei
falnicii brazi mă privesc în adâncuri

cu ochi de senin,
de înalt.

În lumină
Am ales cu sufletul

o stea care-mi seamănă;

pe drum de stele
paşii au redevenit zbor;

am ales cu inima
cerul la care să urc în lumină.
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Dor de Acasă
Au obosit şi drumurile de paşii mei

rătăciţi prea în noapte,
prea grăbiţi...

Mi-e dor de Acasă,
de ochii dragi,

de gândurile line.

La infinit
Împărţită în patru,

inima stelei
– şi a mea –

se divide la infinit lumină.

Echinox
În echilibru cu Universul

sufletul meu intră în echinox
ca-ntr-o mănăstire

– cu smerenie –.

Rămâi
N-aş vrea să schimb nimic din ce-i acum;
muguri de linişte se deschid înspre noi;

pot să privesc viaţa în ochi
şi seninul din privirea ta.

Rămâi aici, să poţi gusta şi tu
din calda lumină a toamnei.

Drum
De câte drumuri are nevoie un drum

spre a-şi găsi sensul?

Drum la drumul mare mă simt...
Sensul e unic, e singur?...

Timp al clipei
Vine un timp al clipei din urmă

când ochii nu vor mai vedea
şi buzele nu vor mai spune

– clipa tăcerii –.

Semn de viaţă şi iubire
e lacrima ce-acum curge,

cuvintele ce-acum se rostesc
şi seninul privirii spre voi;

primiţi-le,
ca şi când ar fi

revărsarea clipei mele finale
spre-apoi.
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O vreme
A fost o vreme

când ţi-ai deschis timpul înspre mine
şi i-ai dat vieţii ce era al vieţii.

A venit o vreme
când ai deschis spre mine cerul dragostei

şi i-ai dat iubirii ce era al iubirii.

Va veni o vreme
când vei deschide cerul spre mine

şi voi da pământului ce e al pământului
şi sufletul meu ţie, Doamne.

Dăruim
Rând pe rând,

fiecare pas făcut împreună
e drumul nostru;

rând pe rând,
fiecare clipă petrecută împreună

sunt amintirile noastre;
rând pe rând,
fiecare drum

şi amintire împreună
este viaţa noastră;

rând pe rând,
vieţile noastre împreună
ni le dăruim unul altuia,

pas cu pas,
amintire cu amintire.

Lugoj - 2012

Constantin Tofan
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Carmen PALLADA

Niciodată
În templu
iubitul meu
îmi întunecă ochii să nu zăresc
lanţul cu care mă leagă.
Am jurat să nu destăinui
tainele păstrate în altar,
pe care mi le-a şoptit
crezând că mă voi bucura să le aflu.
Toate secretele sunt
cuvintele pe care le vorbesc,
toate lucrurile pe care le fac,
nimic nu-i altceva decât ce ştiu.
Şi m-a-nvăţat să jur.
M-ar putea cineva separa?
Niciodată!

Am jurat să răspund şi să ascult;
dar mă simt condusă de mână ca un
copil.
Am jurat că n-am să mă abat
de la anticele legi.
Când m-aș putea îndepărta de ele ?
Niciodată!

Pentru totdeauna, pentru totdeauna
jurământul îmi dă libertate
dar mă simt într-un fel ca o sclavă.
În jur oamenii trişti,
bărbaţi care cerşesc,
femei înlăcrimate cheamă

în templu-ntunecat
şi chiar blesteamă
pe tot ce am jurat.
Eu ce-aş putea să fac ?
Am dăruit o viaţă din puţinul meu.
Din suflet am rupt precum pelicanul
şi-n jur am dat, am dat.
Şi eu ?
Mă voi putea schimba ?
Niciodată !

Stau lângă iubitul meu,
cu ochii descoperiţi să văd
lumina cerului în spirit.
Şi am jurat virtuţilor din mine
să simt valoarea lor,
daruri din dar să fie rai,
pentru totdeauna şi pentru totdeauna
el şi cu mine.
Nu am făcut nimic greşit,
nici viclenie, nici înşelăciune,
ci doar adevăr,
un adevăr pe care-l simt
ca un lanţ care mă leagă.
Aş putea să-l rup vreodată ?
Niciodată!
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Chiar dacă stau la poartă
urmărind cum se ridică
zidul mistic peste corpul meu
învăţând să exist
cu mintea matură în arta morală,
zidită însă pentru totdeauna,
ca o Ană,
cum aş putea privi,
fiică a luminii,
soţie, mamă, soră,
o lume care se distruge ?

Sunt liberă şi-nlănţuită
pentru totdeauna.
Am jurat castitate în faţa viciilor
şi dragoste copleşitoare.
Mi-e inima lângă iubitul meu.
Grijile lui ale mele-au devenit
şi l-am dorit puternic
să ne apere promisiunile.
Şi am jurat
rugându-mă lui Dumnezeu
că-i voi respecta lumina.
Dar, oare, când se înserează
şi strălucirea sufletului
nu pare-a fi suficientă
să-mi văd copiii cum cresc
iar masa nu-i îndeajuns de-ndestulată
cu libertatea ce voi face ?
Iar lanţul îl voi rupe ?
Ştiu: Niciodată!

Şi asta,
pentru totdeauna.

Poezia sensului
(fragment dintr-un amplu studiu dedicat poesiei filosofice de azi)

m asistat în Bucureşti pe 14 decembrie 2012 cu încântare
la prezentarea a două cărţi de poezie remarcabile, şi
anume: „Croce della Rosa Rossa” (Crucea

întrandafirată) de Liviu Pendefunda şi „Zamolxeion” autor
Petru Solonaru, fiecare volum cu particularitaţile sale, dar cu o
trasătură fundamentală care le uneşte şi permite încadrarea lor
în categoria operelor rare ce-şi trag seva din echivalenţa
semnificaţiilor născute din simboluri veşnicind memoria aflată
mereu pe o axă ascendentă, căutătoare a sacrului. Poeziei,
chemată să facă „aurul sensului din plumbul semnelor”, i s-au
dat mai multe definiţii. Cei care scriu, ştiu cum se petrece acea
stare de graţie pe care o numim inspiraţie: coboară, te
împresoară şi-ţi crează o stare euforică deosebită, ce nu
seamănă cu bucuria stârnită de alte împrejurări.

Încă din antichitate poezia a fost şi a ramas o artă a magiei
albe, versurile fiind rostite incantatoriu sau acompaniate de
muzică, dubland astfel efectul chiar curativ al Cuvîntului
asociat melo-terapiei care acţionează pe anumiţi centri nervoşi
responsabili cu relexarea, cu starea de vis cu ochii deschişi, cu
reveria. Să ne amintim însă că şi în timpul viselor din perioada
somnului putem primi informaţii revelatorii izvorâte din
propriul subconştient care tezaurizează întreaga experienţă
ontologică. Mulţi savanţi – unii chiar deţinători ai premiului
Nobel – au mărturisit că idea fundamentală, determinantă a
cursului cercetărilor le-a fost dezvăluită în vis. Prin urmare, aşa
cum visele sunt destăinuitoare, ele pot conduce şi la iluminare
– evident când „terenul” este pregătit.

Există o diferenţă privind trăirea poetică în vis sau în
starea de conştienţă? Eu cred că nu... Aici doresc –deşi
domniile voastre cunoaşteţi - să fac o precizare şi anume, că
starea de conştienţă (termen la care se recurge pentru a explica
starea de nesomn) nu este aceeaşi cu cea de conştiinţă ,expresie
cu care se face de multe ori confuzie de către necunoscători ce
din nefericire uneori îi întâlnim, îi auzim mai exact, în mod
regretabil şi în mass media (în special la TV!) Conştiinţa este un
sentiment al responsabilităţii, este legată de moralitate, de
îndatorirea ţinând de demnitate, onoare, dreptate, adevăr,
contingenţa cu divinitatea, de unde şi atribuirea calităţii ei ca
fiind o adevărată Poartă spre cer. Se spune că Dumnezeu
inundă conştiinţa cum razele soarelui o cameră întunecată. În
starea de conştienţă omul îşi dă seama de realitate, sub toate
senzaţiile şi percepţiile prin intermediul cărora mediul
înconjurător îl informează asupra adevărului, dar aceasta nu
este poezie!

Ce este totuşi poezia?
O stare ambiguă elaborată în spaţiu-timp a inconştientului

în care întâlnim prezenţa simultană a mai multor sensuri,
exprimate uneori în metafore pentru a reda în cuvinte omeneşti
nectarul înţelepciunii distilat din graiul îngerilor, şoaptele
nopţilor înstelate, susurul izvoarelor, tăcerea munţilor, în
ritmul pulsului cosmic, prin care sacrul coboară în profan să-l
revigoreze, aşa cum o face prin epifanii dătătoare de energii de
tip solarian. Ea -poesia- generează înţelesuri multiple, după
specificul gândirii cititorului. Aş afirma că se apropie mult de
parabolă... ►

A
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Există ceva mai presus de poezie? Răspunsul este cu
siguranţă afirmativ: Da! Tăcerea, aducătoare a seninătăţii, a
păcii interioare. Se spune că Dumnezeu se află în partea cea
mai adâncă a tăcerii! În acest context se pune întrebarea: - Ce
este poetul? (Onomaturgul)... Asemeni Taumaturgului
(vindecător, făcător de minuni), poetul este un iniţiat! Este cel
ce ştie că ,,ce nu se vede’’ este mai aproape de adevăr, de
lumină.

Poetul este dotat cu instinctul SEMNELOR, are inteligenţa
capabilă să desluşească SEMNIFICAŢIA lor, se poate
desprinde de forma lor exterioară şi pentru un moment se
predă profunzimii unui simbol. Doar aşa poate lua naştere un
nou pas al recunoaşterii. Mă intreb deseori, câţi nu trec pe
lângă simboluri sacre fără să le cunoască noima – uneori
pierdută în negura vremurilor, - redescoperită de puţini care
urmează calea luminii.

Când au apărut simbolurile, de unde provin ele?
Din timpurile străvechi, de pe vremea legendarilor,

învăţătorii spirituali s-au confruntat cu o problemă dificilă, de a
nu putea exprima şi transmite auditoriului în cuvinte,
frământările, procesele interioare într-o formulare accesibilă lor
şi au recurs la elemente pe care ei le puteau inţelege, la animale
de cele mai multe ori sau la forme geometrice ce le-au ales şi le-
au investit cu calităţi mistice, în forţa şi calitaţile cărora se
manifestă calea reîntoarcerii din viaţa terestră în natura
superioară care le-a creat. Perceperea mesajului acelui symbol
de un contemplator cade în autoritatea gradului său de
conştiinţă, de evoluţia lui spirituală. Prin prisma aceasta se
statorniceşte că trebuie să admitem că nu există numai o
singură interpretare, ori exclusiv una corectă.

Filozofia învăţăturii universale vorbeşte despre şapte
trepte ale conştiinţei. Dar dacă nu există dorinţă interioară
profundă, un dor imanent pentru această cunoaştere, un fel de
punct nodal la care simbolurile se pot conecta, atunci omul nu
le va lua în considerare, privind doar forma lor exterioară, cea a
iluzoriului.

Poetul – ca un autentic iniţiat, tinde să redescopere forma
eternă, colindă pe calea ocultă asemeni alchimistului - aflat
mereu în căutare- spre o imitare a Facerii dintâi. Pentru a
înfăptui acest ţel, el are patru chei încă din etapa primordială,
ce au deschis de altfel şi uşile spre mituri şi legende, spre care
se întoarce oricare poet adevărat, indiferent de perioada în care
a trăit şi a scris. Aceste patru desluşiri sunt constituite de fapt
din patru cuvinte magice : două substantive (urzeală,
sacralitate) şi două verbe (a numi, a tăcea). Adam a fost invitat
de Creator, de Marele Arhitect sau Marele Anonim cum îl
numea Lucian Blaga- să numească, să dea nume vieţuitoarelor!
Ei bine, poeţii continuă să caute -şi unii chiar reusesc aşa cum
Liviu Pendefunda ne-o demonstrează prin volumele sale de
poesie, să găsească printr-o alchimie spirituală -calea de
îngemănare a umanului cu divinul. Aspiraţia sa poetica de
zbor asemeni magului călător de a trece peste convenţiile
omeneşti, spre a desfiinţa graniţe adoptând un sistem stilistic -
filozofic original obţinut prin mai multe mijloace lirice despre
care antevorbitorii mei (distinşii scriitori Emil Lungeanu şi Geo
Vasile -traducătorul volumului „Crucea îndrandafirată” în
limba italiană) au vorbit pe larg, îl ajută să ajungă şi evident să-
l conducă şi pe cititorul avizat într-un teritoriu magic dincolo
de timp şi spaţiu, pe drumul iluminării lăuntrice

E.A.

Elena ARMENESCU

Seara de
Crăciun

În seara asta sfântă, seara de Crăciun
Văzduhul este plin de ingeri, cerul  deschis
Îl chem pe Domnul cu glas mărgăritar şi bun
-urca-voi Doamne, de pe Pământ de drag

aprins!

În seara asta de Crăciun, în seara sfântă
Totul în juru-mi dansează ritmic, ca un puls
Ochii-mi închid, călătoresc spre Galaxia blândă
Spaţiu după spaţiu traversez sub vechi impuls

Mii de scântei multicolore, în joc fecund
Într-un imens, fantast potop de frumuseţi
Magnific mă întâmpină, ca pe Pământ
Când raze ating cristale rotitoare-n dimineţi

În seara sfântă de Crăciun, în seara astă
Ajunge-voi biruitor la Tine Doamne iar
Protecţie îţi cer, nu mă lăsa să cad, adastă
s-ajung , în miezul Constelaţiei de Jar
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Să mai învăţ (a câta oară?) încă o dată
Sub îngăduitoare, înţeleapta Ta oblăduire
O lecţie simplă, ştiută mai demult, uitată
A dragostei adevărate, a dragostei divine!

Înaintez şi gândurile Doamne toate-mi tac
Să  pot să Te aud Cerescule, cum îmi vorbeşti
veşmintele pe rând le las pe calea ce străbat
Şi trupu-l las, şoaptă devin, s-aud ce îmi

şopteşti!

Îmbrăţişare-n
ADN

Unii au înţeles demult
Că moartea înseamnă transformare

Prefacere
Aşa cum din Izvorul fără de sfârşit, Sfânt

Se revarsă undele vieţii pe pământ!

Ele germinează-n frunze
Apoi vin spre celulele vii să le inunde

Cu duhul
La porţile dimineţii, unde
Cer supunere înţelesurilor

care în clipa de graţie
Se rostogolesc peste toate văzutele şi

nevăzutele
Ca aici şi acum

Când totul este cuprins de vibraţie
Într-un ritm venit din altă constelaţie

Sincron
cu ordinea îmbrăţişată în spirala AND-ului

În OPERON
Înfăşurată în mister, în intraductibil cuvânt

Cum toate necunoscutele misterioase SUNT.

E pe cale să se dezlege, şi se vor dezlega

Când Supremul va socoti
şi va binecuvânta

Ruperea chingilor, Deschingiuirea
Momentul când merita-vom

Şi vom putea primi
Dezvăluirea

…(fără să cădem pieriţi ori să înnebunim)
la zguduitoarea întâlnire pe Cale

cu Adevărul Măriei Sale

Formele iluzorii toate
Vor căpăta formele lor adevărate

Iar noi, pulsând  de căutare
Şi găsire

părăsind deşertăciunea
cu toate corpurile numai zbor

Binecuvânta-vom clipa şi vom rosti
În cor

-Iată minunea!

Şi glas din ceruri se va auzi
Tunător

Înspăimântător
De aceea vă rog: întăriţi-vă!

Întăriţi-vă! Să nu pieriţi chiar atunci
Când glasul va rosti fără părtinire

Să fie Iubire!
SĂ FIE IUBIRE!

Geo Vasile, Emil Lungeanu, Radu Cârneci, Petru Solonaru, Liviu Pendefunda
la

Sala Oglinzilor de la Uniunea Scriitorilor, Bucuresti, la Gala Editurii Contact
international
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AnyDRĂGOIANU

Ziua de
cumpănă

e ca oricare zi structurată
după modelul suferinţelor clasice
prinse în micile năvoade
când pescarii afişează intenţiile de a se îmbăta
lângă dig
e o zi cu anunţuri stupide
care pot instala panica
femeile îşi vor trimite pruncii
să doarmă în peştera din galaxia vecină
unde gerul muşcă sălbatic carnea timpului
ca o fiară ce a evadat cu un scop anume

e ziua în care pot vorbi prin toate gurile de
aerisire

şi cioburile unei dimineţi perfecte
să îmi taie respiraţia adevărului
piatra mea de rezervă aruncată în gol
nu mă voi descurca înnodând sentimentele în

barbă
până când taraba nu ia foc

e ziua ce şi-a legat zdrenţele de trupul bolnav
croind după tiparul de rezervă un singur destin
,,să mă opresc la trecerea de pietoni’’
spunea astrologul de serviciu
între a şasea şi a şaptea linie a zebrei
acolo cercul prinde contur

e ziua mea de libertate
şi oricâte sarcini mi-aţi pune în cârcă
tot voi învăţa să-mi întind obrazul palid

Limba
neamului

ne e limba ca o cobiliţă arcuită
peste sufletele ce aşteaptă
reîntoarcerea poeţilor dispăruţi
cu ceara lipită pe unghia dreaptă a vremii
cad pădurile de brazi şi vântul poartă

vreascurile
până la spirala întunecată

ne e limba Dunăre ce curge peste ogoarele
pedepsite

de plânsul în scutece de cânepă
crescută în galaxia vecină
unde s-au ascuns bătrânii de teama

necuvintelor
şi pasc turmele albastrelor gânduri

ne e limba somn când păsările atacă zarea
trasând semne pe harta cerului
şi ochiul magic îşi deschide pleoapa
udând fiecare destin
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ne e limba culoar de foc în inimi
şi pulsează odată cu silabele răsturnate
pe covorul verde
al câmpiilor atemporale unde soldaţii îşi

odihnesc caii
la umbra neîmplinirilor

ne e limba floare de crin doar atât
cât vor fi urme de opinci
prin ţărâna lăsată de Bunul Dumnezeu
între coastele Carpaţilor

Moşteniri
ne-au tăiat picioarele şi copacii au lăsat crengile
să se hrănească din sângele închegat pe buzele

pământului
ţărâna avea gust amar şi se aduna lângă

trunchiul vremii
castele de ceară la marginea unei dimineţi
în care poporul se va trezi
cu visurile amputate de minţi bolnave

ne-au lăsat cu batistele fluturând în gările
pustii

unde amintirile au ruginit pe şinele dilatate
e vorba de trenul care trece anual
cu  buchete de speranţe culese la malul mării
şi depozitate în vama de răsărit

ne-au trecut prin sabie cuvintele
şi morţii i se face milă de veşmintele spintecate
ea pune preţ pe lacrimile unor tineri
veniţi să-şi ceară moştenirea
trăgând cortina după fiecare act jucat în direct

ne-au sărăcit în plină iarnă şi zăpada va îngheţa
ferestrele

universului paralel cu destinele noastre

nu ne-a mai rămas nimic
după atâţia ani de incertitudine
locuim într-un gol imens şi respirăm trecerile

Graffiti
libertatea e relativă ca şi visurile
unele prind aripi altele se îneacă în râul de

smoală
de la marginea lumii
pustiul şi-a făcut culcuş în inimile noastre
umbrele grijilor cad peste trupuri de sare

candela pâlpâie la fereastra clepsidrei
unii stau chirciţi în colibele vechi
şi aşteaptă sunetul goarnelor
e război în cetatea vecină s-au răsculat

spectatorii
nu le plac imaginile cu sacrificaţii din pădurile

de brad
ei merg să taie în pătrate perfecte muntele de

cristal

cuvintele se îneacă în plânsul dimineţii
când soarele neputincios îşi întrerupe somnul
vulturul desenează cercuri perfecte
un refugiu ideal pentru bolnavii de viaţă

ne-am prins în hora neputinţei
şi ochii nu pot susţine câmpul de lumină
pe zidul sudic au trasat linia continuă

totul e relativ

Închiderea
în casa mea dorm suflete de cristal
le văd topindu-şi culorile
unele au cercul prins de spate
altele fac diverse combinaţii
cu figurile geometrice

când păsările pleacă oftează pe la ferestre
pătându-şi mâinile cu gri
e un semn de laşitate dacă privim
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din colţul întunecat al sufrageriei
poeţii nu mor atât de uşor
ei au cuvintele în sânge
le-au fost injectate de la naştere

poeziile circulă prin casa mea
de la inimă la inimă
e un transfer de energii şi ne ghidăm după stele
avem un ritual străvechi
bunicii se îmbracă în blănuri de urs
şi cheamă spiritele
la marginea pădurii
noi ne bucurăm să putem lăcrima
în game diferite
cu spinii pe frunte

casa mea e o cruce

Pedepse
în această noapte pleacă spiritele să adune

suflete
eu m-am gândit să-i cer o favoare zeiţei

Lakshmi
la ea se roagă fetele din prima mea patrie
vreau să-mi apere păpuşile de cârpă
atâtea treceri
şi moliile care le rod membrele

când am venit aici nu credeam să pot cunoaşte
lutul

eu treceam ca mireasa de ocazie lăsată să
poarte un sari auriu

nuanţă împrumutată de la un Crimson rătăcit
nu ştiam unde începe labirintul alergam prin

beznă

sunt ca în copilărie
nu pot să-mi dezlipesc obrazul de pe geamul

rece
simt cum viaţa o ia înainte şi trece de zidurile

groase

vorbesc de ore bune într-o limbă veche
separând culorile curcubeului
şi mama mă caută să-mi spună că sunt

pedepsită
de mâine voi purta costumul impermeabil de

piele
nici un virus nu va pătrunde

Jocuri
numărătoarea a început
particulele fine cad în oceanul tulbure
e un drum pe care aş vrea să mă rătăcesc

linia orizontului este elementul cel mai sigur
după legile fizicii
trupuri bolnave caută cârligul pentru o ultimă

strângere
lumina vine prin fereastra inimii
ca o undă de şoc
valurile fluorescente izbesc ţărmul

în fotografia de grup apar rudele bunicului
el ştia că gropile comune au fost cercetate
şi unii s-au ridicat
în speranţa de a-şi demonstra nevinovăţia
aveau sufletul în palmele ce miroseau a mir

când globul de cristal cu cifra şapte imprimată
s-a hotărât să intre în orificiul tubului

transparent
am realizat că victoria nu-mi poate scăpa

printre degete
,,e totuşi un joc de noroc’’
mi-am zis

viaţa mea depinde în continuare de ceilalţi
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Liviu Pendefunda, Fiul Omului

Chemări
versurile sunt de sticlă
se răspândesc în inimă
şi taie miocardul încetinind pulsul
poetul ascultă cântăreţul din colţ
şi crede că a suflat cândva în Ramsinga
pe vremea aceea turmele de capre
se adunau lângă cetate

poezia e ca un boomerang pleacă spre deşert
şi se întoarce să împrăştie ţărâna
nici toamna nu mai plouă
vântul e liber să-şi ascută sunetul

aseară am încetat să mai scriu
toate cuvintele m-au bântuit ca fantomele
am o teamă de mine să nu cad în capcană
văd tinerii cum se plimbă prin parc
eu mă retrag în amarul poetic

la masă ne strângem cu toţii
eu
cuvintele
cerneala
stiloul

suntem mici obstacole în calea păsărilor

Trăiri
am întrebat vecinii
de câte ori îşi plimbă sufletele
cum le trec prin inelul de foc
şi tăcerea lor mă înebuneşte
din cenuşa  urât mirositoare s-a născut
teama de a nu muri otrăvită
cu propria nefericire

în carnea strămoşilor cresc gânele
gurile noastre nu se mai satură hulind
prietenii vorbesc despre talismane
aducătoare de noroc
şi ţara mea cade ca tencuiala de pe ziduri

au spart digul
apele ne spală până la oase şi lutul curge
lângă iesle e pustiu
boii au murit de foame

cine mai suflă un alt început
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Curse pentru
oamenii de
rând
la barul din colţ nebunii îşi urlă setea
nu se încred în chelner
l-au văzut sorbind cu scârbă
din ceaşca de porţelan ieftin
a vrut să le fure norocul
sau să ia suferinţa zaţului
totul a pornit de la ibricul ce nu se golea
erau câteva doze de incertitudine
o femeie pregătea plăcintele cu răvaş
ceasul consumase energia
din bateriile contrafăcute

ei primeau câteva zâmbete la pachet
starea de spirit a rămas aceeaşi
de câteva decenii
nu se întreabă nimeni
încotro ne îndreptăm

maşina timpului s-a defectat noaptea trecută
aud bătăi în ţeava de la calorifer

la privitul pe fereastră nu primeşti rest
e ca şi cum niciodată nu ai avea sufletul
potrivit să dea

măcelarul feliază partea mea de cer
găurile negre fac deliciul figuranţilor

Arta de a muri
Ali are o presimţire
şi-a lăsat sufletul lângă măslin
noaptea vin animalele

şi fură visele servitorilor
ramurile au început să se usuce

nu le poate spune nimic de când
a învăţat mersul pe ape
şi trecerile prin oglinzi

Ali ştie cum să le potolească foamea
în plină zi
se închină în văzul tuturor
nu poate respira dacă potirul e gol
i-a învăţat cum se trece prin site cuvântul

Ali ţine lumânările pe piept
şi nu se aud bătăile inimii
el trage cu poftă din narghilea
pufăind adevărul peste zilele triste
îşi piaptănă barba stufoasă
şi când e singur pleacă

Ali şi-a înscenat altă viaţă

Alb hoinar
eu sunt ultima stea de la marginea lumii
şi până ieri căutam o silabă
de care să îmi agăţ destinul
numai fulgul e vinovat mândrindu-se cu

puritatea
cum se aşează pe tâmpla pământului
adormind brazdele reci

mama îmi cântă colinde la fereastra copilăriei
zâmbetul ei de gheaţă mă trimite înapoi în pat
dorm cufundată în visele iernii
sub plapuma îndesată cu amintiri

lopeţile scrijelesc asfaltul proaspăt
zăpada e neagră de durerile mele
ce victimă slabă
cu actele unei locuinţe stelare
în pumnii de lut

fulgii aleargă prin universul cuminte
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Alt Iuda
el vede îngerii cum pâng adunaţi în jurul

focului
şi crede în minuni la prima vedere
are puterea să mă tragă de mânecă
picurându-mi otravă în cupa zilnică
peste lutul sticlos şi efemer
nu mi-a spus niciodată soluţia salvatoare
pentru că tastează cu grijă
fragmentele ce vin din cerc

umbra devine conturul cel mai subţire
când pietrele îşi strigă dreptatea
el e omul ce-mi aduce moartea în casă
ca un nevinovat întinzând ceara galbenă

nu-l cred un trădător de ocazie
el este plătit să mă vândă
unui temnicer de suflete

omul acesta mi-a furat universul
trecând în sens invers peste cadavrul nopţii de

iulie
când ploua cu stele
ca în mijlocul unei apocalipse prezise de micii

negustori
pentru înflorirea comerţului cu fiinţe

muribunde

el nu e poet
el este un negustor ieftin
cu o boală incurabilă
el mă vinde
mă cumpără

zilnic îmi licitează sufletul

Sentinţă
definitivă

condamnaţii nu vorbesc în sala de şedinţă
ei îngrămădesc secvenţele evenimentelor
în mapa din folie transparentă a avocaţilor
plătiţi să amestece cuvintele

dintr-un şir nesfârşit de fapte se sustrag
motivele

pentru care omul de ceară îşi plimbă foamea pe
străzi

există condamnaţi pentru privitul în gol
ca semn al unei treceri lipsite de valoare
şi condamnaţi pentru tulburarea liniştii

interioare

câteodată judecătorul obligă victima să
iubească

viaţa cu de-a sila

nu scrie în lege că groparii sunt scutiţi de
impozitul

pe profit
în ciuda faptului ei săvârşesc o infracţiune

gravă
pedepsită cu imaginea finală a fiecărui cosciug
peste care bolovanii cad din toate părţile

lanţurile şi cătuşele nu au nici un rost
libertatea ia sfârşit din momentul în care
ai văzut lumina

nici cuvintele nu pot trece de gratii
când cea mai mare celulă e viaţa
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Octavian LAURENŢIU

Călător prin grădina de ceramică

eparte de lumea dezlăntuită,
în Puerto Ayola, pe insula
Santa Cruz din arhipeleagul

Galapagos, galeriile de artă se îngemă-
nează cu natura Pacificului, loc de
pelerinaj pentru fiintele planetei
Pământ, loc în care s-a realizat cea mai
interesantă Ceramic Garden din lume.

D

Ceramic Garden
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Viorica MOCANU

Pustiul vietii
Rostul lumii răsturnat rămâne ,
Căci nici azi nu ai nimic a-mi spune .
Al meu suflet neveniţii paşi măsoară
Şi pustiul vieţii mă doboară...

Nu ai timp cu mine să trăieşti,
Să-nţelegi în al cui suflet eşti,
Ale tale vorbe sunt grăbite ,
Curg secundele aiurea , netrăite !

Înaintea
răsăritului

Întunecat e , Doamne , ceasul
Şi-n bezna mea
pierdut-am pasul!
Am rătăcit cărări şi vise,
Uitând de stelele aprinse !
Căci ceasul cel mai greu
l-ai pus ,
Nu înainte de apus ,
Ci-n calea mea ,
spre răsărit!
Mi-a fost prea frică
Şi-am fugit !

Încerc să pictez
un vers

Încerc să pictez
un vers de iubire
pe sufletul tău.
Dorinţa de tine
îmi este unealta
prin care îmi potrivesc
zi de zi culorile ,
încercând să-ţi povestesc
că te iubesc,
Dar nu reuşesc ,
căci pânza sufletului tău
dispare .
Mi-e mai uşor
să pictez pe mare .
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Amurg împărat
Sufletul meu
s-a trezit dimineaţă,
s-a alintat puţin,
apoi a deschis fereastra.
A văzut lumina
dar, a zâmbit întristat.
Răsăritul era sângeriu
şi cu fâşii de viaţă legat .
Nişte gardieni se pregăteau
să-l predea
amurgului tău împărat .
Sufletul meu
a închis fereastra încet
şi s-a culcat.
Se va trezi mâine în zori .
Azi,
gustul luminii pierdute
îi dă fiori .

Un om înaripat
pe scară

Scara lui trepte avea
şi lumină cât privea !
frica ce-o purta in spate
uneori îl îngheţa!
pas cu pas,
treaptă cu treaptă,
tot mai sus se căţăra.
Dar , de-odată îşi aminti
de povara ce-o purta!
Încotro se căţăra ?
Chiar şi sus putea rata !
Mai privi înspre pământ
şi făcu un legământ :
Sunt un om , un muritor,
astazi , totusi , vreau sa zbor !

Tălpile îmi sunt de lut ,
Asta nu am cum sa uit !
Dar în cuget aripi port!
Voi zbura şi de-oi fi mort !

Când nu am
iubirea

Pierd clipe ,
Pierd dimineţi şi pierd vise,
Toate se duc prin
porţile mele deschise ...
Iar mintea îmi spune
că viaţa
e amăgire ...fără iubire .
Trebuie să fac ceva ,
să mă împac cu viaţa mea !
Nu am iubirea ,
şi mult mi-o doresc,
Învăţ fără ea să trăiesc.
Vreau
să cred
ca sunt un copil
care îşi învaţă rugăciunea
şi se bucură că descoperă lumea .
Chiar sunt un copil
când nu am iubirea!
Un copil
ce-şi înalţă privirea !
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Toamnă cu
rădăcini
albastre

în toamna mea cu rădăcini albastre
trăiesc necuvinte şi doruri
ce cresc din ploi de aripi
în zbor spre verdele de-acasă

De nu ţi-ar fi
teamă

Ah , cum te-aş iubi
cu dorul timpului deflorat
când mi-am bătut în cuie trupul
pe crucea străinilor!
În moarte am fost.
M-am întors pentru tine.
Ah , de nu ţi-ar fi teamă
de sângele meu,
de sărutul meu…
De -ai vrea în tine să mori o clipă
ca să trăieşti în mine!

Copacul meu
cu rădăcini
adânci
Am înţeles că eşti un copac cu rădăcini adânci .
Ţi-am spus că voi veni la tine de câte ori mă vei
chema
ca să-ţi duc ramurile sus la cer,
să petrecem acolo momente sfinte
si să-ţi iei ploaia de care ai nevoie pentru a-ţi
hrăni rădăcinile.
Te-am rugat să mă chemi, căci mă dor aripile
de atâta nezbor.
Nu ţi-a plăcut să te-nţeleg, copacul meu cu
rădăcini adânci!
Ai fi vrut ca eu
să-mi urlu către cerul tău furia ,
să nu îţi înţeleg rădăcinile,
să te zgâlţâi cu ochii ieşiţi din orbite
şi ,cu degetele mele de fier,
să-ţi aduc în loc de pământ
carnea aripilor mele şi surâsul meu etern.
Ia-mă în braţe, iubitul meu, căci am început să
mă tem .

Mi-am dus
sufletul la gură

În adâncul mării tale
te-am privit drept în lumină
aveai florile albastre
gura de dorin ă plină
am gustat o picatură
din parfumul ce-l purtai
mi-am dus sufletul la gură
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din albastrul tău să-i dai
tu aveai pe umeri lumea
în cuvinte adunată
şi ai venit plin de tăcere
liniştea să mi-o dai toată
sufletu-mi deschis la gură
a prins aripi din sărut
şi-am rămas aşa o vreme
într-un veşnic început

Mâinile acelea
Mâinile acelea
în tremurul lor de lumină albastră
au ştiut ce-i durerea
cioplită în oasele deformate de tranşee şi sârmă
ghimpată
şi-au rămas atârnate de tavanul ciuruit al lunii
prin care mai curg raze de sânge
peste libertăţile înjunghiate în numele unei
iubiri
judecată pentru dreptatea mulţimii flămânde
de carnea arsă a unei vrăjitoare cu umeri
stigmatizaţi
de gurile-acelea
care au ştiut ce-i tăcerea
pe buzele lor
care astăzi se înalţă spre moarte cu umerii goi .

Binecuvântarea
minciunii
şoptite de cer
Am călcat peste umilinţa cedării în mine
purtând pe umeri valuri noi
şi clipele toate de vineri
timpul rece mai plânge sub ziduri ce-au fost
din alte ziduri făcute
în turnuri se zbat fără gheare trei diavoli
şi alţii mai mici agitaţi lângă ei
icoana caldă mai respiră prin sânge
strania suflare a gurilor de bronz
frământate din buze de miei
care aduc binecuvântare eternă
minciunii şoptite de cer

Vis de toamnă
am visul măreţ de a trece prin lume
cu aripile sufletului larg deschise
prin norii surprinşi în metamorfoza iubirii
să fiu ploaie pentru frunzele crude
şi soare blând de septembrie pentru frunzele
arămii
colorate cu dorul de a fi zâmbet
pe chipul toamnei ridate
de lungile cărări subterane
amestecate cu aripi croncănitoare şi reţele de
socializare
în dimineaţa în care tic-tac-ul bate asurzitor
la urechile lumii cu dopuri mincinoase
şi cercei strălucitori
vreau să fiu iubirea şi adevărul
care aduce acasă minţile nebunilor
de dragul nemuririi.
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Constantin SECU

Acolo, unde Dumnezeu a vorbit
prima dată în româneşte…

lecasem de dimineaţă din
Iaşi spre Maramureş împre-
ună cu familia. Distanţa era

apreciabilă şi voiam să ajungem prin
jurul prânzului la pensiunea unde
rezervasem locurile de cazare. Până
dincolo de Paşcani, drumul, pe care
îl străbătusem de nenumărate ori, nu
ne oferea mare lucru, aşa încât n-am
avut la ce zăbovi. După ce am trecut
de Moţca, în Cristeşti, şoseaua era
blocată. Coloanele de maşini în
nemişcare de o parte şi de alta a
drumului făceau imposibilă înainta-
rea. Radu, fiul mai mic, s-a interesat
şi a venit cu informaţii: un autotu-
rism, vrând să depăşească coloana
de maşini, a dat peste un altul,
staţionat pe marginea drumului, al
cărui şofer trebăluia prin portbagaj
şi, în urma impactului, propria-i
maşină trecuse peste el. Poliţia se
afla la faţa locului şi oprise circulaţia
pentru cercetări şi măsurători.
Întâmplare nefericită, nu tocmai
potrivită pentru începutul călătoriei
noastre.

Aerul se schimbase, iar priveliş-
tea era dintre cele mai minunate. În
depărtare, se zăreau contururile
munţilor, ale căror creste se înălţau
din aburii dimineţii. Ne-am oprit la
Câmpulung, pentru o cafea. Aici am
întâlnit un bătrânel simpatic de la
care, din una-n alta, am aflat una din
legendele locului: „Cică demult, tare
demult, pe când zimbrii umblau în
voie şi împrăştiau pe nări diamante,
când vulturii vegheau văzduhul din
înălţimi, iar ciripitul păsărilor şi
murmurul izvoarelor înfloreau de
cântec, la poalele Muntelui Rarău şi
ale Pietrelor Doamnei, de unde
răsare ca argintul viu Izvorul Alb,

era un lac mare şi adânc, unde avea
sălaşul un balaur fioros, care
năpăstuia oamenii. Niciunul dintre
cei care şi-a încercat puterile cu el nu
l-a putut răpune. Până când a apărut
un flăcău voinic care, în cele din
urmă, a dovedit fiara. Drept
răsplată, oamenii l-au lăsat să ia în
stăpânire ce pământuri doreşte şi să-
şi aleagă o fată cu care să se-nsoare.
Ajuns în locurile unde se află astăzi
oraşul, flăcăul a exclamat cu
nedisimulată uimire: «O, ce câmp
lung!»” De atunci, aşa a rămas
numele locului şi al satului, devenit
oraş între timp: Câmpulung. La
Pojorâta am făcut un scurt popas
pentru o gustare, apoi ne-am
continuat drumul până înainte de
Iacobeni, după care am făcut la
dreapta, spre Pasul Mestecăniş.

Într-adevăr, intrasem în ţara
legendelor, a codrilor veşnic tineri şi
a meleagurilor pitoreşti. Dar drumul
era lung şi anevoios, cu serpentine şi
curbe periculoase, trebuind să facem
chiar slalom printre adevăratele…
cratere din asfaltul şoselei. Efortul a
meritat, pentru că, de la înălţimea
celor 1090 de metri altitudine, ne-am
bucurat de o privelişte deosebită ce
se deschidea în faţa noastră, un
tablou grandios, paradiziac, în care
se zărea, printre stâncile abrupte şi
pădurile de brazi, Bistriţa Aurie,
spre ale cărei izvoare ne îndreptam.

Şi, pentru a întreţine extazierea
şi a rămâne mai mult pe tărâmul de
basm, le-am povestit alor mei una
dintre legendele apariţiei Bistriţei,
care îmi venise în minte, în care era
vorba despre o fată de o frumuseţe
deosebită, cu ochii albaştri ca
seninul cerului şi cosiţele bălaie ca

aurul munţilor, ce primise la naştere
numele de Bistriţa şi darul de a
coase veşminte măiestre. Chiar Luna
şi Soarele veneau la ea pentru a le
face rochii de argint şi costume din
aur. Soarele s-a îndrăgostit de fată şi,
pentru a-l impresiona, îşi făcuse şi ei
o rochie mai frumoasă decât pentru
Doamna Lună, apoi s-a urcat pe un
vârf de munte pentru a fi admirată
de mândrul astru. Acolo a prins-o
seara, iar Luna, din gelozie, a stârnit
un ger năprasnic şi a transformat-o
pe fată într-un sloi de gheaţă. A
doua zi, Soarele s-a grăbit s-o
îmbrăţişeze şi s-o mângâie cu razele-
i călduţe, dar ea s-a transformat într-
un izvor cu apă limpede, în care
străluceau firişoare de aur din
rochia-i frumoasă. Oamenii i-au
spus râului Bistriţa Aurie, după
numele fetei. Bistriţa Aurie ne-a
însoţit şi pe noi până dincolo de
pasul Mestecăniş.

Ne-am continuat drumul spre
Prislop, descoperind frumuseţi ne-
bănuite, oprindu-ne din loc în loc să
redescoperim culoarea din multitu-
dinea frunzelor îndumnezeite cu
liniştea tainică ce purtau delirul
prospeţimii şi ne stârneau nenumă-
rate zâmbete şi exclamaţii de uimire,
în timp ce parfumul răşinii era
azvârlit în vânt şi ne învăluia vioi şi
ţanţoş. Adierea vântului ne trecea
prin plete şi stârnea într-o legănare
uşoară păduri întregi cărora,
ascultându-le glasul, ne spuneau
poveşti auzite de prin locurile pe
unde el a cutreierat în lumea largă şi
le-a aninat în vârfurile brazilor spre
a fi dăruite celor care treceam pe
aici. Jur-împrejurul nostru se înălţau
semeţe culmile Ţâfa, Coasta Plaiului,
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Bârjaba, Bâtca Prislopului, Tomnati-
cu, fiecare cu farmecul său aparte.

Spre după-amiază am ajuns în
Borşa. Cu oarecare dificultate,
datorită lucrărilor de poziţionare a
unor conducte de canalizare de-a
lungul drumului, am găsit Pensiu-
nea „Iulia”, la care rezervasem
locurile de cazare. Ne-am întâlnit cu
proprietarul pensiunii, Alin Roman,
în centrul Borşei, care ne-a condus
până acasă. O gospodărie superbă,
aşezată pe malul Vişeului, care
curgea la vale învolburat şi grăbit,
cu vuiet, pe sub gardul din spatele
curţii. De la gazda noastră am aflat
că de la izvoare, aflate între Munţii
Maramureşului şi Munţii Rodnei,
undeva în apropiere de Pasul
Prislop, râul care străbate în drumul
său toată Depresiunea Maramure-
şului se numeşte Borşa, iar din
dreptul localităţii Valea Vişeului
poartă numele de Vişeu, până la
vărsare în Tisa.

A doua zi am mers în
Complexul turistic Borşa, iar gardul
clădirii telescaunului, alcătuit din
schiuri de culori felurite, indica
faptul că staţiunea era amenajată în
mod special pentru sporturile de
iarnă. Am urcat cu telescaunul până
la pârtia de schi Runc-Ştiol. De sus,
de la aproape 1300 de metri
altitudine, vedeam în toată splen-
doarea sa localitatea, din partea
estică a depresiunii, până departe,
spre Moisei. În faţa noastră se
deschidea o dantelărie de piscuri
care se pierdeau în depărtare. Se
arătau semeţe, în toată frumuseţea
lor, culmile Podul Cearcănelui,
Vârful Măgurii, Faţa Strâmturii,
Vârful Toroiaga, Fruntea Birţu,
Runcu Măgurii, pe care se vedeau
câteva căsuţe răspândite parcă la
întâmplare, la adăpostul siluetelor
arcuite ale înălţimilor de vântul rece
şi pătrunzător al dimineţii.

În partea dreaptă, pe poteca
acoperită de bolţile copacilor ce o
străjuieşte, am ajuns la Cascada
Izvorul Cailor. Pârâul, care izvorăşte
de sub culmile Muntelui Cailor,
străbate anevoie Zănoaga Cailor şi,
în punctul numit Podu Cailor, se

prăvale de la o înălţime de peste 90
de metri, în două trepte de circa 40
de metri fiecare şi una intermediată
de 20 metri, pe jgheaburile
calcaroase, şlefuite de apa rece şi
limpede, formând cea mai mare
cascadă din ţară.

Întorcându-ne pe platoul de la
capătul liniei telescaunului, am
întâlnit un cioban care îşi muta
turma cu oi, traversând locul dintr-o
parte în alta. L-am întrebat dacă ştie
de unde vine denumirea Cascada
Cailor. Am aflat că, potrivit unei
legende, aici, pe munte, oamenii
preferau să îşi urce caii la păscut, din
primăvară până toamna târziu,
datorită păşunilor întinse şi bogate,
cu iarbă grasă. Singura primejdie o
reprezenta ursul, care le dădea
târcoale din când în când. Într-una
din nopţi, pe o furtună puternică,
ursul s-a apropiat de herghelie, iar
caii (peste o sută), speriaţi de
fulgerele şi tunetele care-i încon-
jurau, de ursul care-i încolţea, din
cauza întunericului, s-au aruncat de
la înălţimile cascadei în golul
prăpastiei. Ursul s-a ales atunci cu o
pradă bogată, după cum s-a auzit.
Marcaţi de eveniment, oamenii
întrebuinţau tot mai des denumirea
locului Cascada Cailor.

Seara, la un păhărel de palincă
oferit de gazdă, m-am interesat dacă
e departe şi cum se poate ajunge la
Mănăstirea Peri. Spre surprinderea
mea, mi-a mărturisit că nu ştie nimic
şi că nici nu auzise de ea. Mi-a
enumerat numele altor mănăstiri din
zonă (şi nu puţine!) în speranţa că,
în ignoranţa mea, am uitat numele
lăcaşului de cult pe care îl caut.
Încercând să-i uşurez „căutările”, i-
am spus că, alături de Tismana, din
Ţara Românească, şi Neamţ, din
Moldova, Mănăstirea Peri a fost
unul dintre cele mai mari şi
importante centre de cultură ale
neamului nostru din perioada
Evului Mediu, că acolo Dumnezeu a
vorbit pentru prima dată în
româneşte cu românii, că acolo
călugării copiau şi traduceau din
alte limbi cărţi de cult, că acolo a fost
tipărită Legenda Duminicii, la 1391,
care, după unii specialişti, ar fi
primul text tipărit în limba română,
că tot aici au apărut textele rota-
cizate, cum sunt Codicele Voroneţian,
Psaltirea Şcheiană, Psaltirea Voroneţi-
ană, Psaltirea Hurmuzachi şi altele
care, probabil, nu s-au mai păstrat.
Nimic însă nu i se păru de ajutor şi
părea oarecum încurcat. Aşa că am
renunţat.
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La cinci kilometri de Borşa se
află localitatea Moisei, cu Monu-
mentul Martirilor, ridicat de sculp-
torul maramureşean Vida Gheza.
Radu şi Cătălina, prietena sa, au
numărat treptele pe care le-am urcat.
De ce erau 44? Le-am explicat că în
amintirea anului când a avut loc
masacrul celor 29 de etnici români
comis de către trupele hortyste. Am
fotografiat din toate colţurile ansam-
blul memorial, care este alcătuit din
12 figuri de piatră: două chipuri
omeneşti şi zece măşti tradiţionale
maramureşene, aşezate în cerc, din
care, parcă, ţâşnesc glasurile lor
răzvrătite împotriva cotropitorilor
neamului, pentru a fi auzite de o
lume întreagă. Ceva îmi părea
schimbat, apoi mi-am dat seama că
actualul monument este realizat din
piatră şi îl înlocuieşte pe cel sculptat
în lemn, pe care îl văzusem cu mulţi
ani în urmă, şi care se deteriorase
probabil odată cu trecerea timpului.

Da, aşa e, timpul trecea şi am
fost nevoiţi să ne hotărâm să plecăm.
Drumul de la Prislop la Mestecăniş
îl cunoşteam de-acum, aşa că am
mers cu mai multă atenţie, dar
privirea îmi era totuşi mereu furată
de frumuseţile încântătoare ale
peisajului. După ce am ieşit din
Ciocăneşti, am făcut la dreapta pe
drumul european, trecând prin
Iacobeni şi Vatra Dornei, fiind înso-
ţiţi de Bistriţa până la Poiana Lar-
gului, apoi, prin Pasul Petru Vodă,
am ajuns la Cetatea Neamţului,
grăbindu-ne să sosim înainte de
închiderea programului, pentru ca
Radu şi Cătălina, care nu văzuseră
cetatea renovată, să o poată vizita.
Apoi, înainte de căderea serii, eram
ajunşi în Iaşi.

Întors acasă am aflat de ce gazda
noastră de la Borşa nici nu auzise de
Mănăstirea Peri. Existenţa ei luase
sfârşit cu peste trei sute de ani în
urmă, în 1703, în urma răscoalei
antihabsburgice condusă de Francisc
Rakoczi al II-lea. Ca represalii, auto-
rităţile maghiare au alungat călugă-
rii şi episcopul, le-au confiscat
pământurile şi au dat foc mănăstirii,
iar zidurile, care mai rămăseseră în

picioare, fuseseră dărâmate. Locali-
tatea Peri se află astăzi pe teritoriul
Ucrainei, pe malul drept al Tisei, la
mică distanţă de satul Săpânţa, aflat
pe teritoriul românesc. La Săpânţa,
localitate cunoscută până nu demult
doar pentru Cimitirul Vesel, operă a
meşterului Stan Pătraş, s-a ridicat de
curând o nouă mănăstire, în
amintirea celei de demult, cu o
biserică din lemn ce se întrece în
înălţime cu Statuia Libertăţii din
New York.

Pariul
ra în vara lui 1973 şi îmi
satisfăceam stagiul militar la
o unitate din Bucureşti. Tot

regimentul era în fierbere. Se făceau
ultimele pregătiri pentru marea
aplicaţie de la Mălini, anunţată cu
câteva luni de zile în urmă.
Ordinele, unele rezonabile, altele
fanteziste, veneau din toate părţile.
Tancurile celor trei batalioane ale
unităţii fuseseră trimise la gară
pentru a fi urcate pe platforme spre
a fi transportate la Mălini.

Pe mine, forfota aceea nu mă
afecta în vreun fel, fiindcă eram
furier la serviciul de înzestrări
artileristice, iar maiorul Ion Niţu –
şeful serviciului – a intrat într-una
din zile în birou şi mi-a spus că voi
rămâne în regiment. Luase hotărârea
să plece doar el, întrucât era militar
de carieră şi că n-avea încotro. Aşa
că priveam cumva detaşat toate
pregătirile care se făceau.

Veni şi ziua plecării. Toţi –
soldaţi, ofiţeri şi subofiţeri, îmbarcaţi
în camioane, plecau la gară.
Regimentul rămăsese aproape
pustiu. În comandament, doar eu şi
furierul de la serviciul front mai
rămăsesem. Ce-mi rămânea de făcut
era să am grijă de florile din birou. Şi
nu erau puţine! Pe un perete întreg,
pe pervazul celor două ferestre mari,
pe suporturi metalice făcute din fier
forjat, ce de-abia mai încăpeau prin
încăperea destul de spaţioasă, erau
numai ghivece cu flori, care de care

mai frumoasă şi mai viu colorată.
Maiorul era mare iubitor de flori. E
drept, şi mie îmi erau dragi şi le
acordam toată îngrijirea.

La vreo două zile după plecarea
regimentului, ajunsese la noi ştirea
cum că maiorul, inspectând maşinile
de luptă, şi-a fracturat un degetul
mare de la picior la turela unui tanc,
dar şi ordinul de a mă prezenta la
Mălini. Aşa că mi-am făcut în grabă
bagajul şi, cu o maşină a unităţii care
trebuia să plece cu nişte materiale,
am ajuns acolo. Starea de spirit a
celor pe care i-am găsit nu era toc-
mai bună, fiindcă un soldat, de la o
altă unitate care participase la apli-
caţie într-o serie anterioară, fusese
călcat de un tanc şi îl întinsese pe
câţiva metri. Ştirea circula pe şoptite,
dar se înşurubase în noi ideea că şi
pe timp de pace mor oameni.

Pe toată perioada aplicaţiei s-au
făcut nenumărate scenarii de luptă
la care participau toate batalioanele
de tancuri, companiile de cercetare,
transmisiuni şi transport. Eu trebuia
să asigur necesarul de muniţie pen-
tru „luptă”, să ţin evidenţa arma-
mentului „distrus”, să înregistrez
pierderile şi eram prins în tot felul
de calcule. La sfârşitul aplicaţiei,
regimentul a obţinut calificativul
„foarte bine” şi comandantul nostru
ne-a felicitat. Gata, puteam pleca la
Bucureşti, misiunea fusese îndepli-
nită cu bine.

Aceleaşi pregătiri pentru întoar-
cere, dar cu şi mai multă atenţie pen-
tru a nu uita ceva. Toate tancurile şi
maşinile de luptă erau deja încărcate
pe platformele vagoanelor în gara
Şendreni. Cei mai mulţi soldaţi ple-
caseră înainte cu autocamioanele.
Aşteptam ordinul de plecare, care
nu mai venea. Ziua întoarcerii era
tocmai pe 21 mai, onomastica mea şi
a sergentului major armurier Epure,
aşa că i-am invitat pe cei trei băieţi
de la serviciul de armurărie să cin-
stim evenimentul la restaurantul din
apropierea gării. Am comandat noi
acolo câte ceva, am ciocnit paharele,
fiecare ţinând câte un toast.

E
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- Cine îmi face o poză? întrebă
sergentul major, scoţând din buzu-
nar tunicii un aparat fotografic.

M-am oferit eu, pentru că nu mă
interesau fotografiile în uniformă,
crezând că vrea să facă o poză de
grup. Însă imediat sergentul major s-
a ridicat de lângă noi şi s-a îndreptat
spre bar. Nu ne spusese ce intenţii
are, dar l-am văzut venind tare
dezamăgit.

- Am vrut să fac o poză cu fata
de la bar, dar m-a refuzat, spuse el
trist.

Ce-i drept, fata era drăguţă,
chiar frumuşică, cu nişte ochi mari,
albaştri, cu trăsături fine şi un păr
auriu, cârlionţat, subţirică şi nu prea
năltuţă. Cred că avea cel mult vreo
douăzeci şi unu, douăzeci şi doi de
ani.

- Puneţi pariu că se fotografiază
cu mine? încerc eu într-o doară, să-l
amărăsc şi mai tare pe sergentul
major armurier.

- Pe trei sticle de şampanie! se
prinse armurierul, convins fiind că,
dacă tocmai el a fost refuzat, eu nu
aveam nici cea mai mică şansă de
reuşită în faţa fetei.

M-am ridicat de la masă şi, pe
măsură ce mă apropiam de fata de la
bar îmi dădeam seama că este chiar
mai frumoasă decât apreciasem
până atunci. Am aflat că se numeşte
Doiniţa, că a terminat un liceu de
alimentaţie publică şi vrea să
urmeze o facultate umanistă. Mi-a

acceptat fără ezitare propunerea de
a se poza cu mine. Fotografia ne-a
făcut-o chiar sergentul major, în faţa
restaurantului. Acum îmi dau seama
că trebuie să-i fiu recunoscător
Doiniţei nu numai că m-a ajutat să
câştig pariul făcut, dar şi pentru că,
datorită ei, m-am ales cu singura
mea fotografie îmbrăcat militar.

Carnet
e vremea când eram
colaborator la ziarul „Flacă-
ra Iaşului”, acesta se situa

pe primul loc din ţară în ierarhia
publicaţiilor judeţene, sub direcţia
redactorului-şef Mihai Dumitriu; se
reorganizaseră secţiile, s-au ales cei
mai buni redactori la conducerea
acestora, s-a schimbat structura
ziarului, au apărut rubrici noi, unele
permanente, redactorul-şef punân-
du-şi în valoare experienţă acumu-
lată la „Scânteia” sau ca redactor-şef
la „Albina”. Toate acestea au făcut
ca ziarul ieşean să se bucure de o
apreciere justificată din partea
forurilor superioare bucureştene.

Redactorul-şef a sprijinit cultura
ieşeană, făcând toate demersurile pe
lângă organele în drept pentru a
obţine avizele necesare pentru
înfiinţarea Cenaclului „Păstorel” al
epigramiştilor ieşeni. A păstrat
legăturile cu lumea bucureşteană, în

timpul celor 24 de ani cât a condus
publicaţia ieşeană, a fost nelipsit din
delegaţiile din timpul vizitelor la
Iaşi a unor înalţi demnitari şi a văzut
lumea „de la Atlantic la Pacific”,
cum însuşi spunea. Cu toate astea,
adesea se gândea în altă parte, era
absent la ce se petrece în jurul său.

Într-una din plecările sale la
Bucureşti, pe când aşteptam ca tanti
Geta (una dintre cele mai bune
dactilografe pe care le-a avut
redacţia) să bată la maşina de scris
materialul pe care urma să-l predau,
a sunat telefonul. De la celălalt capăt
al firului, redactorul-şef îi cerea să-i
spună numărul lui de telefon de
acasă, pentru a-şi suna soţia.

Ca orice redactor-şef care se
respectă, avea o tabletă în paginile
ziarului, ce purta titlul „Carnet”,
articol publicistic în care aborda o
tematică diversă. Într-o dimineaţă,
Mihai Dumitriu a intrat în redacţie
şchiopătând. Călcase strâmb pe scă-
rile casei sale şi avea dureri îngrozi-
toare. Colegii i-au sărit în ajutor, l-au
însoţit la spital şi, nu după multă
vreme, a revenit în redacţie cu
piciorul în ghips. Ne-am adunat cu
toţii în jurul lui compătimindu-l
pentru cele întâmplate. Tocmai se
încheiase şedinţa de machetă şi
ziarul nu putea fi trimis în tipografie
fiindcă lipsea „Carnetul”. Din rân-
dul celor prezenţi se auzi un glas:
„Domnule Dumitriu, acum, dacă v-
aţi rupt piciorul, cu ce mai scrieţi
Carnetul?”

Ursu
ăsasem în urmă Bicazul
Ardelean, apoi Cariera şi, în
dreapta noastră, a apărut

între brazii înalţi ce îl străjuiau un
drum forestier, care, în serpentine
ascuţite, urmărind curbele de nivel,
urca pantele abrupte ale Bârnadului.
În căutarea unui loc de popas cât
mai potrivit, „Dacia” lui Titi înainta
anevoie printre şanţurile lăsate de
roţile mari ale tractoarelor şi
taburilor. Din când în când ne

P

L



384 vol. 23,  106-107-108| aprilie-mai-iunie, 2013

opream pentru a analiza din priviri
câte un loc sau altul ce ne apărea de
după copaci, dar, nemulţumiţi, ne
continuam căutarea. Întotdeauna se
întâmpla să descoperi a doua zi un
loc şi mai frumos, la distanţă de
câteva zeci de metri de cel pe care îl
alegeai pentru popas.

Înainte de plecarea din Iaşi,
urmărisem starea vremii şi, drept să
spun, chiar nu era deloc încuraja-
toare pe la sfârşitul acelui mai al
anilor ’80, însă găseam că nu prea
avea mare importanţă pentru câteva
zile de odihnă pe care ni le
îngăduisem. Tot căutând locul
potrivit, am înaintat, fără să ne dăm
seama, destul de mult pe versantul
Bârnadului. La un moment dat, în
partea dreaptă a drumului forestier,
la oarecare distanţă, zărisem ceva pe
placul nostru. Am coborât să
verificăm. Dincolo de perdeaua de
brazi înalţi, era o rarişte nu prea
largă, dar cu terenul drept, acoperit
cu iarbă, unde puteam întinde
cortul, iar la câţiva metri, printre
stânci, clipocea un pârâiaş ce se
rostogolea vioi peste pietrele ce
voiau parcă să-i îngreuneze drumul
până la apa Bicazului.

Am strecurat maşina printre
copaci, pentru a avea totul aproape.
Primul lucru ce trebuia să-l facem
era ridicarea cortului. Am stabilit
locul, l-a acoperit cu cetină aflată din
abundenţă, am ridicat şi ancorat
cortul, am amenajat vatra focului,
împrejmuind-o cu lespezi de piatră,
am pregătit masa şi am mâncat. Se
apropia seara şi, odată cu ea, au
apărut primele picături de ploaie.
Sub cetina deasă a bradului sub care
ne-am aşezat masa şi scaunele,
ploaia măruntă şi deasă nu ne
ajungea.

Deodată, din vale, se auzi larmă
mare, fluierături, strigăte, lătrat de
câini, behăitul oilor şi, dintre brazi
apăru, după scurt timp, o turmă de
oi mânată spre stână de doi ciobani.
Turma era însoţită de vreo cinci-şase
câini. Unul dintre ei, un exemplar
frumos, de talie mare, de culoare
neagră şi nişte ochi ce străluceau
parcă înăuntru, s-a apropiat de noi,

cercetând mica noastră tabără. Ne
rămăseseră nişte resturi de la masă
şi i le-am întins. S-a uitat la mâncare,
ne-a privit pe noi, a întors capul spre
ciobanii care se zăreau destul de
bine în urmă, parcă pentru a le cere
încuviinţarea, apoi a mâncat tot ce îi
dădusem. Văzând că parcă nu se
săturase, am mai rupt nişte pâine şi
i-am dat-o tocmai când unul dintre
ciobani era în dreptul nostru.

- E departe stâna? am întrebat
noi fără vreun interes anume.

- E oleacă de mers, răspunse el
ocolit. Să ştiţi – arătând spre câinele
care înghiţea parcă pe nemestecate
ultimul colţ de pâine – că au mai
încercat şi alţii să-l oprească, dar n-
au reuşit. Hai, Ursu! se adresă el
câinelui, zorind oile spre târlă.

La îndemnul categoric al
stăpânului, Ursu s-a urnit din loc nu
prea convingător, ceea ce l-a făcut pe
cioban să ridice prima bucată de
lemn întâlnită în cale şi să o zvârle
după el. Câinele s-a ferit de lovitură
şi s-a alăturat turmei.

Se înnoptase de-a binelea şi
ploaia cădea aşezat, mocăneşte, ca o
perdea albicioasă ca strelicii de seară
cu pudra fină pe aripi. Se făcuse
răcoare bine, dar ne încălzeam la
focul ce ardea în vadra pregătită,
înghiţind cu lăcomie lemnele
pregătite dinainte. Am stat la
poveşti până noaptea târziu, lăsând
să se mistuie şi ultimul vreasc, după
care am lăsat ploaia drept paznic
spre a se îngriji stingerea focului.

Dimineaţă, când am deschis
fermoarul de la veranda cortului, pe
locul călduţ lăsat de jeratic, spre
surprinderea noastră, l-am descope-
rit pe Ursu, care aştepta răbdător să
ne trezim. S-a ridicat şi s-a apropiat
de noi, citindu-i o bucurie sinceră în
priviri, dar şi dând din coadă, lucru
care nu mai lăsa loc vreunei îndoieli.
L-am mângâiat şi am stat de vorbă
cu el aşa, cum stai de vorbă cu un
bun prieten pe care nu l-ai văzut de
mult.

I-am dat ceva să mănânce, după
care s-a întins mulţumit alături ca să
ne bem şi noi cafeaua în tihnă.
Discutam despre apariţia neaştep-

tată a lui Ursu, despre momentul
din noapte sau dimineaţă când
apăruse lângă cort, despre purtarea
violentă a ciobanului faţă de câine,
iar Ursu parcă ne sorbea fiecare
cuvânt rostit, aruncând spre noi, la
răstimpuri, câte o privire duioasă.
La un moment dat, brusc, dar fără
grabă, aparent fără nici un motiv, s-a
ridicat, a sărit peste firul de apă din
spatele cortului şi s-a făcut nevăzut
în desişul brazilor şi a tufişurilor de
pe versantul muntelui. Nu l-am
strigat. Ploaia continua să cearnă
mărunt şi nu erau semne să se
oprească.

Abia după scurtă vreme am
înţeles dorinţa câinelui de a se face
nevăzut. Se auzeau din ce în ce mai
desluşit strigătele ciobanilor, lătratul
câinilor şi zgomotul turmei de oi în
drumul spre păşune. Tot alaiul a
ajuns destul de repede în dreptul
nostru, iar ciobanul cu care vorbi-
sem seara răscolea cu privirea fieca-
re colţişor al taberei spre a-l desco-
peri pe Ursu. I-am urat o zi bună,
dar a îngăimat ceva nedesluşit.

Am petrecut acolo câteva zile.
Ursu a stat cu noi, adăpostindu-se în
bezna codrului ori de câte ori turma
trecea la deal sau la vale. A petrecut
împreună cu noi câteva zile de
concediu. Probabil că le merita şi el.
Când a văzut că strângem tabăra, s-a
aşezat pe labele din spate şi ne
urmărea atent. După ce ne-am
aruncat ochii în jur să nu fi uitat
ceva, l-am mângâiat pe creştet, ne-
am luat rămas bun de la el şi ne-am
urcat în maşină. Încă nu pornisem
motorul, când s-a ridicat şi a plecat
cu paşi mici către târlă, nu spre locul
unde se aflau ciobanii cu oile la
păscut…

Premiul întâi
e aproape de mijlocul anilor
’80, angajamentele econo-
mice erau o modă în rândul

organizaţiilor şcolare şi, în special,
ale celor de pionieri. Fiecare
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detaşament avea un asemenea
obiectiv important în activitate şi se
urmărea nu numai îndeplinirea lui,
ci chiar realizarea lui înainte de
termenul fixat. Pentru că aşa era
moda: înainte de termen!

Într-una din zile, pe la sfârşitul
primului trimestrul, Victoraş, elev în
clasa a treia, îmi spuse că a doua zi
trebuie să ducă la şcoală două sticle.
Plouase câteva zile la rând. Apa
băltea pe străzi şi trotuare, iar în
noaptea aceea se anunţase îngheţ.
Angajamentul  economic însă era o
treabă serioasă!

- Musai trebuie să le duci
mâine? întreb eu, gândindu-mă la
gerul care, spre seară, deja îşi făcuse
simţită prezenţa.

- Neapărat mâine, aşa ne-a zis
tovarăşa învăţătoare, îmi spuse
băiatul.

A doua zi dimineaţă, într-o
sacoşă, două sticle erau pregătite
lângă uşă. I-am mai spus ce are de
făcut şi am plecat la serviciu. Când
am ieşit în bulevard, pe jos era sticlă,
cu greu reuşeai să-ţi menţii
echilibrul: gerul de peste noapte
lucrase bine. Chiar mă gândeam
cum va merge Victoraş până la
şcoală pe un asemenea gheţuş,
fiindcă, în ce priveşte sticlele, eram
convins că nu va ajunge cu ele
întregi.

Seara, întors acasă, am aflat,
spre totala mea surprindere, că a
intrat în clasă cu sticlele întregi, dar
bietele de ele tot n-au scăpat de ceea
ce mă temeam, fiindcă tovarăşa

învăţătoare le-a spus copiilor să
aşeze sacoşele cu grijă la marginea
băncii, că abia după terminarea
programului le va aduna. Victoraş s-
a executat: a pus sacoşa cu sticle la
marginea băncii, ca toţi ceilalţi şi,
din acel moment, a uitat de ele... În
timpul unei din ore, le-a atins cu
piciorul şi nevinovatele sticle s-au
făcut cioburi.

- Ce-a zis doamna? întreb eu.
- Îmi scade nota la purtare, îmi

răspunse cu capul plecat.
- Se termină primul trimestru,

iar consecinţele sunt dintre cele mai
neplăcute. La sfârşitul anului, cu un
nouă la purtare, nu vei mai putea
obţine premiul întâi!

- Da, dar am în rest numai note
de zece! încercă să-mi aducă
argumente că o singură notă de
nouă n-ar conta chiar atât de mult.

- Premiul întâi îl obţin cei care
au rezultate foarte bune atât la
învăţătură, cât şi la disciplină. Or tu,
neîndeplinindu-ţi sarcina primită, n-
ai respectat nici angajamentul
pionieresc de a depune toate
eforturile pentru ducerea la bun
sfârşit a obligaţiilor asumate.
Aşadar, doamna are dreptate, am
spus eu fără prea multă convingere.

În ultima zi din trimestru, când
s-au încheiat mediile, Victoraş avea
un nouă mare la purtare trecut în
carnetul de note. Până la terminarea
anului şcolar am mai fost pe la
şcoală în câteva rânduri pentru a mă
interesa de situaţia lui şcolară, dar
niciodată nu am discutat cu

învăţătoarea despre nota la purtare
din primul semestru. La ultima
şedinţă cu părinţii, înainte de
serbarea de sfârşit de an, învăţă-
toarea mi-a spuse să-i pregătesc
coroniţă şi pachetul de cărţi.
Ridicând din sprâncene a mirare,
mi-a spus că doar în carnetul de note
trecuse acel nouă, şi numai pentru a
fi mai atent. Oricum nu era în
regulă, mă gândeam în sinea mea,
pentru că un elev nu putea avea o
notă în catalog şi alta în carnetul de
elev.

Fără a spune ceva acasă, la
momentul stabilit de învăţătoare am
dus cele necesare la serbare. Mă
uitam la ceilalţi colegi ai lui de clasă:
toţi erau veseli, gălăgioşi, fiecare
dintre ei îşi aprecia rezultatele şi
recompensa aşteptată. Numai
Victoraş stătea cu capul în jos, cu
mâna în buzunarul pantalonilor şi
mâhnirea i se citea pe faţă, aşteptând
să treacă cât mai repede acele clipe
chinuitoare. Nu m-am putut abţine
să nu-i surprind într-o fotografie
figura tristă.

Chipul i s-a înseninat când învă-
ţătoarea a strigat premianţii. O
lumină de bucurie ţâşni din ochii
trişti până mai adineauri. Era numai
un zâmbet. După terminarea festivi-
tăţii de premiere, cu pachetul de
cărţi în mână şi coroniţa pe cap, s-a
aruncat în braţele mele:

- Tată, am luat premiul întâi!
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Cătălin G. RĂDULESCU

Noaptea
tuturor
sfinţilor
-microroman-

i zi-i aşa, fă Tanzi, pleci de mâine la oraş?
Era una din vecinele din sat, ce părea să

aibă drum chiar pe acolo, prin faţa casei lor,
situată oarecum excentric în raport cu celelate case, adică
la o oarecare depărtare, chiar lângă silozul judeţean,
existent chiar la marginea aşezării lor. – Interogaţia
ascundea o umbră de invidie, nedepistabilă însă de
simţul critic nu prea ascuţit al fetei. Şi, pe bună dreptate,
ceilalţi locuitori ai aşezării aveau – sau li se părea lor că
au – motive temeinice de invidie în raport cu ceea ce li se
părea a fi norocul cam fără măsură al familiei Boloavină.
– În primul rând modul cum era aşezată casa: cam cu
nasul pe sus, aparte de celelalte, de parcă s-ar fi ferit să-şi
murdărească olanele de suratele ei de care, în fond, nu se
deosebea prea mult. Drept este că acea situare mai
aparte se datora pur şi simplu faptului că, atunci când
familia se stabilise în sat, cu mai bine de un secol în
urmă, imediat după Unirea Principatelor, acela fusese
singurul loc unde putuse să-şi cumpere loc de sălaş – la
marginea vetrei satului. – În al doilea rând, se şoptise
încă de la început că proaspeţii veniţi ar fi de neam
străin, mai bine zis din ţara franţuzească, aserţiune
îmbrăţişată cu drag de unul din tovarăşii activişti ai
brusc supradimensionatului Partid Muncitoresc Romîn
tocmai cocoţat la putere prin mijloace nu tocmai
ortodoxe – tovarăş care mai cunoscând şi altceva decât
lustruitele agramatisme din limba maternă, îi deconspi-
rase, defulându-le adevăratul patronim: Bòlóaviniè. Drept
pentru care, bunicului tinerei aspirante la viaţa citadină i
se întocmi dosar de trimitere în judecată pentru o
noţiune cu iz exotic, al cărei sens avea să-i rămână

ezoteric tot timpul detenţiei, după cum îi fusese înainte
de aceasta, cât şi după ieşirea din puşcărie:
cosmopolitism… - Dar mai exista un păcat pe care
sătenii nu îl puteau trece cu vederea prea uşor: anume că
pe la începutul secolului XX ai lui Boloavină, ştiind să
mai facă şi altceva decât sprijinirea zidurilor crâşmei din
sat în miezul zilei – se înstăriseră. Şi culmea, mai
trimiseseră şi pe unul din feciori la Bucureşti, la
facultate, băiat care se prăpădise însă în răboi, înainte de
a apuca să-i sfideze în vreun fel cu aerele lui de domn. –
Familia nu rămăsese însă nepedepsită căci, imediat după
1945, în Republica Populară Romînă a fi de la ţară şi a nu
fi sărac lipit pământului însemna că te-ai chiaburit, ba
chiar că te-ai dat cu groaznicul regim burghezo-moşieresc,
refuzând să mergi altfel decât treaz pe uliţele satului în
orice parte a zilei sau a serii, sfidându-ţi consătenii când
în  zilele  toride de vară refuzai să faci altceva decât să
roboteşti pe tarla din zori până la chindie, iar în nopţile
uscate caracteristice perioadelor de secetă, te apucai - în
loc să dormi după o beţie de pomină - să-ţi uzi petecuţul
de tarla, astfel încât bucatele să nu se usuce. – Acesta
fusese cel de-al doilea cap de acuzare ce pe bunic avea să-l
coste mulţi ani de libertate – al cărui înţeles, însă, îl
pricepuse la fel de bine ca şi pe cel de cosmopolitism. –
Hm… auzi, cică m-am chiaburit … Adică cum?… Asta e
ceva cum ar fi scabia…? Păi de ce să mă bage, domnule, în
puşcărie, când asta se putea trata cu gaz şi în libertate?! - Nu
avea să înţeleagă cum devine chestia cu chiaburitul,
după cum, cu trupul lui îndesat şi uşor adus de spate, cu
mâini lungi şi bătătorite de plugar, fără prea mult simţ al
umorului - nu pricepuse niciodată unica glumă auzită în
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închisoare repetată la nesfârşit de colegul său  de celulă,
ce consta în povestea arestării sale: fost proprietar  de
curăţătorie de haine, fusese obligat, ca şi ceilalţi negustori de
pe strada sa, să pună portretul tovarăşului Stalin în vitrina
curăţătoriei. Se conformase, cum să nu se conformeze - da’ ce
avea el cu tovarăşu’ Stalin!? - Doar că uitase să scoată şi să
pună în alt loc micul anunţ publicitar cu litere roşii, menit a-i
îmbia pe cei ce ar fi vrut să-şi aducă o haină la primenit: Se
curăţă în şapte zile! – Cum putuse, domnule, să uite? – se
amuza şi acum, ajuns după gratii, încheindu-şi mica
istorioară cu eternul râs fâsâit, ca un prelung strănut.

În acel sat pierdut de câmpie efectele optice păreau
însă a fi diferite decât aiurea căci, în ciuda celor
petrecute cu ai lui Boloavină, familia cu pricină era
socotită a fi compusă din suflete cu noroc. Precumpă-
nitoare în alegaţia tocmai enunţată era faptul că, spre
deosebire de ceilalţi săteni, încercaţi de grelele avataruri
ale navetei sau degustători ai fericirii de a fi salariaţi ai
C.A.P. –ului local – capul familiei Boloavină era slujbaş
în relativ izotermul siloz la ale cărui poale, în biè, era de
altfel aşezată şi casa sa. - Aceasta îi dădea invidiatul
statut de om cu servici, în condiţiile în care salarizarea
de acolo, pentru jinduita slujbă de încărcător – descărcător,
era apropiată de cea de la oraş, oraşul din ale cărui
binefaceri urma să guste de mâine şi fiica sa mai mare.
Ce-i drept, de câte ori se ivise rara ocazie, Boloavină
capul-de-familie oferise posibilitatea câte unui consătean
de a-i deveni coleg. Şi de fiecare dată acela nu voise a
servi mai mult de două zile acolo, din pricini numai de
el ştiute, plecând în cel mai bun caz chiar în ajunul în
care şeful personalului se pregătea să-i elibereze o carte
de muncă. Ceea ce – cum era mai nefiresc – crescuse şi
mai mult invidia consătenilor pe căpetenia familiei
Boloavină, amplificându-i peste măsură renumele de om
scăpătat şi suflet cu noroc.

Într-un final se ajunse şi la normalitate: acceptase
munca la siloz din lene, ca să nu dea cu sapa la câmp, stând
în soare, aşa, ca ei – această nouă alegaţie a colectivităţii
spălându-i pe cei care refuzaseră să se angajeze în acel
loc de prezumţia că ar fi nişte neisprăviţi, dând totodată
de înţeles că şeful familiei Boloavină avea acolo probabil
muncă de birou. Vinovăţie ce putea fi însă infirmată
repede de oricine ar fi cercetat mai cu atenţie bătăturile
din palmele sus-amintitului, dobândite tocmai prin
mânuirea lopeţii şi a roabei cu care manevra anual
alături de alţi câţiva muncitori tonele de cereale din
interiorul buncărelor silozului.

- Şi zi-i pleci, ai? Pleci de la noi? – Bine faci, mamă,
bine faci! Uite, şi eu dacă aş avea un fecior sau o fiică, i-
aş trimite acolo!

Vecina făcu câţiva paşi, după care se întoarse iar, pe
jumătate:

- Chiar pleci? Ei aşa, aşa, confirmă sfătos -
suplimentar, fără a fi primit vreun răspuns sau
explicaţie. Îşi înteţi drumul spre casă dând continuu din

cap într-o atitudine ce nu putea fi catalogată nici critică,
nici aprobatoare, dar nici de simplă constatare.

Venea amurgul. O boare rece se strecura peste firea
trecută de jumătatea verii. Ba chiar dinspre răsărit, de la
amiază încoace, se închegaseră câteva scame de nori, ce
reuşiseră până la urmă să acopere în mod compact cerul,
punând într-un bizar şi sângeriu contrast apusul de
soare ce se profila în partea opusă. Pe neaşteptate începu
să plouă mărunt şi precipitat. Câteva fulgere sfâşâiară
cerul.

Neliniştită de întârzierea părinţilor care plecaseră de
cu dimineaţă cu treburi în satul  vecin, fata îşi încrucişă
mâinile prinzându-se de umeri, într-un gest reflex de
apărare. Firul electric din pridvor agita impetuos becul
ce părea un semnal în mâna unui acar intrat în panică.
Dinspre siloz se auzi un dangăt sec ce spori
aprehensiunea fetei. O umbră ca o aripă întunecată se
zbătea, producând în răstimpuri acel zgomot neplăcut. –
Se dovedi că este o fâşie de tablă ondulată trei sferturi
desprinsă de la locul ei, ce în răstimpuri se agita în
vântul din ce în ce mai puternic, cu urlet ca de crivăţ.
Dar, pe lângă asta, fata observă o a doua umbră ce se
deplasa în apropiere, pe una din pasarelele construcţiei.
– Putea fi orice, umbra unui om sau a unei… fantome! –
Îngheţă.

- Ce auzii, fă Tanzi, de mâine pleci de la noi!? rosti
cu glas cât se poate de omenesc strigoiul. – Pleci, ai?!

Ultima parte a interogaţiei nu putu fi auzită, fiind
acoperită de o detunătură ca a unei baterii de artilerie. În
schimb, la lumina fulgerului premergător, se văzu clar
cum puştiul de şaptesprezece ani al unor vecini din sat
coboară spre baza silozului, din pasarelă în pasarelă, cu
gesturi sigure de maimuţă, până ce ajunse la baza
construcţiei.

- Da, plec, confirmă simplu fata. Consider 22  ani ca
pe o vârstă suficient de matură pantru a-mi hotărî
singură destinele.

Nu era vorba ei. O reţinuse însă la instructajul
U.T.C. făcut de tovarăşa delegată cu vreo două zile
înainte, trimisă în satul lor spre a vorbi cu cei selectaţi
pentru a merge la oraş, şi cărora concomitent li se
întocmise dosar de trimitere la facultate. – Era o mică
reparaţie pentru ceea ce fusese demascat ca abuz al
tinerelor organe de anchetă împotriva bunicului ei –
cosmopolitul, chiaburul, cel cu origini franceze. Este de
presupus că dacă ar mai fi trăit să se vadă reabilitat nu ar
fi înţeles nimic, după cum nu pricepuse mare lucru nici
înainte de arestare. Poate doar că într-un spirit de glumă
le-ar fi zis judecătorilor cel de-al doilea banc auzit în
viaţa sa, de data aceasta la ieşirea din puşcărie – cel cu
ţapul babei – care înainte de instaurarea regimului
comunist monta conştiincios spre a primi hrană toate
caprele date lui cu acest scop, imediat după instaurarea
bolşevismului scăzându-i priapismul, acum nonecesar,
întrucât tainul ce-l condusese oricum la înfometare era
tot atât, indiferent ce ar fi făcut. – O culpă, aşa, de
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gustibus, tot i se găsise bunicului post – mortem, asta
probabil ca să se realizeze cuvenitul contrast al
reabilitării: anume că acesta, cât şi familia sa, nu contri-
buiseră la timpul respectiv cu nimic la oprirea abuzului,
recte bătrânul nu se luase de piept cu anchetatorii ce îl
snopeau în bătaie spre a le explica netemeinicia
acuzaţiilor ce îl potopeau direct proporţional cu grindina
de pumni şi palme primite în timp record – iar familia,
care pe atunci pierzându-şi în război unicul fiu ştiutor
de carte – nu avusese oricum posibilitatea de a întocmi o
plângere scrisă, preotul din sat, singurul ce ştia în toată
aşezarea a scrie şi citi lipsind din localiatate, pe motive
de internare în penitenciarul de reeducare Piteşti.

Cu privire obraznică, puştiul mai înalt cu un cap ca
ea, o scruta cu ochi vicleni-pofticioşi, insistând mai
multă vreme pe sânii generoşi, în formă de clopot, care
se profilau lămurit prin cămaşa cu decolteu neglijent. –
În acelaşi timp, continuau să i se rotească în minte
cuvintele consider şi destine, a căror semantică nu reuşea
să o dibuie. Renunţă repede, aşa cum făcuse şi în urmă
cu câteva zile când în sat sosise un grup de activişti de la
Centru, ce doreau să organizeze seara o adunare. – „ Vă
rugăm însă să vă spălaţi pe picioare în prealabil’’ Ţăranii îl
priviseră cu luare aminte pe cel ce le vorbise. Se
fâstâceau. Unul din ei îşi luase până la urmă inima în
dinţi: „ Şi dacă nu avem prealabil, ne putem spăla în
lighean?’’ încercă el rugător să obţină concesia. Problema
rămăsese însă în coadă de peşte: roşu ca un rac abia
extras dintr-o oală cu apă clocotită, vorbitorul coborâse
precipitat de la tribuna improvizată.

Imobilismul tinerei acţionă ca un imbold pentru
puşti. Se apropie privind magnetizat bustul fetei,
înfigându-şi brutal palma în carnea tare.

- Ai înnebunit!
Exclamaţia păru a avea rolul de excitant

suplimentar. Cu un gest brusc, o cuprinse într-o
îmbrăţişare zdrobitoare, astupându-i gura cu un sărut
lacom. Brutal, îi băgă mâna sub fustă, despărtându-i
pulpele fierbinţi.

- Fă, tu eşti neîncepută!
O constatare ce îl făcu să gâfâie.
- Eşti nebun! Nu!… Nu vreau… au… mă doare…
- Lasă, fă, că când o să ajungi la oraş, oricum te

regulează primu’ domn care te-o vedea pe uliţă… c-aşa-i
p-acolo…

Se simţi zguduită ca de un şoc electric. Era posedată
cu furie şi, la un moment dat simţi un gol uriaş în
măruntaie, urmat de un şuvoi fierbinte.

- Uaaah… auzi. Şi atât. Celălalt îşi luă gura de pe pe
sfârcul între timp teşit. Terminase. Era în sfârşit bărbat.

Afară tocmai contenise grindina care dacă bătuse
atât de violent în mai multe regiuni din judeţ, era de
presupus că în acea toamnă timp de un an – mai mult
avea să se scoată decât să se introducă cereale în siloz.

Fără nici un avertisment, fostul flăcău începu să
refacă intinerariul din pasarelă în pasarelă, de data asta

în sens ascendent. Zdrobită de durere şi cu lenjeria plină
de sânge, tânăra îi privea ascensiunea la lumina
fulgerelor ce încă mai scăpărau în răstimpuri, luminând
şi perdeaua deasă de ploaie.

- Am avut-o!
Strigătul triumfător era exhibat ori de câte ori

tânărul, în irezistibila sa ascensiune, prindea metalul
pasarelei de de asupra sa. Reajuns pe punctul cel mai
înalt al construcţiei, luă o poziţie apoteotică aşa, cu
picioarele depărtate, mâinile întinse spre cer cu mijlociul
mâinii drepte spre zenit, privirea fixă spre tăriile încă
înnorate.

- Am avutttt-o! hăuli el prelung. – Da, Doamne, am
f…

Dumnezeirea avea însă să rămână etern nelămurită
asupra ultimelor două silabe din ultimul verb rostit în
viaţa sa la timpul trecut şi modul obscen căci, în chiar
acel moment, un ultim fulger pe acea seară avea să-l
imortalizeze în poziţia eroică ce-l găsise, pentru câteva
ore, când organele în drept aveau să-l recupereze pentru
autopsie după ce mai întâi îi desprinseseră tălpile cu
şpahlul de podeaua încă umedă şi inospitalier de rece.

Reproduceri după Forţu Năstasă (pp388-400)

*
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Oraşul era mare. Uriaş – pentru tânăra nu de mult
descălecată pe peronul Gării de Nord - care constată cu
uimire că  aşezarea din care provenea ar fi încăput puţin
mai înghesuit în parcul din vecinătatea gării. – Iar
Palatul Telecomunicaţiilor ce mărginea acel părculeţ era
dacă nu cu mult prea înalt – cel puţin însă mult prea
malac, având un cubaj de o lipsă de parcimonie de
neînţeles pentru dânsa.

Fusese imediat cazată într-un mic cămin ponosit
aflat cu mult dincolo de groapa Cocioc – în zona Pieţii
Progrsul unde, timid, începeau să se ridice primele
blocuri muncitoreşti din acea parte de periferie a
Bucureştilor. Avea ocazia în fiecare dimineaţă să treacă
cu tramvaiul prin zonă, spre locul de muncă atribuit fără
ca cineva să o fi întrebat ce îşi doreşte să facă, asta cu atât
mai mult după incidentul din ultima seară petrecută în
cătunul natal, când se părea că îşi compromisese cel
puţin temporar dosarul pentru facultate, o vină nerostită
fiindu-i şi ei atribuită pentru tragicul deznodământ al
flăcăului tocmai devenit bărbat. – Cu mâna la falcă a
pudoare, babele din sat comentau înţelept şi conciliant
nenorocirea: - Auzi, mămică, toate ca toate, da’ nu se făcea să
moară fiindcă a vrut şi el să ştie cum este cu una pe care o ştia
tot satu’ că n-a fost numai a cui n-a vrut s-o aibă! Toate ca
toate, mămică, da’ chiar să moară ca un câine pentru atâta
lucru!… Şi aşa, în fapt de seară, înţeleptele aşezării
conchideau că a lui Boloavină sunt mână-n mână cu
Necuratu’, că prea îl trăznise pe băiat din senin – numai
lipsa ştiinţei de carte împidicându-le să nu facă o jalbă
scrisă către tovarăşul instructor de la Raionala de Partid
în care să îşi împărtăşească temerile.

Până una-alta admiterea de facto a lui Tanzi
Boloavină în facultatea muncitorească se amână sine die,
fiind încadrată deocamdată sortator-prelucrător la
Fabrica de Sticle şi Borcane – secţiunea retururi.
Atribuţiunea ei - identică cu a mai maturei tovarăşe Lili
cu care o fericită coincidenţă o făcea să împartă nu
numai acelaşi banc de lucru ci şi camera de cămin – era
de a recepţiona navetele metalice cu sticle şi borcane
sosite goale în retur din magazinele alimentare ale
oraşului, trasându-i-se ca principală sarcină pentru
următoarea perioadă de trei luni să înveţe a distinge BA1

- borcanul de iaurt mic de BA2 – borcanul de iaurt mare,
SA1 – sticla de lapte de SA4 – sticla de vin la litră, ori  SA2

–ul – sticla de bere de BA2 - borcanul de gogoşari
conservaţi. – Era o sarcină importantă – i se explicase cu
răbdare – deoarece de munca lor depindea aprovizionarea
populaţiei oraşului cu produse lactate, compoturi, anumite
băuturi răcoritoare dar şi alcoolice – precum şi alte sorturi de
alimente aflate în stare lichidă sau semilichidă.

Amânarea înaintării dosarului de faculatate nu fu
singura neplăcere pe care trebui să o suporte tânăra: bi-
lunar, se deplasa la secţia de miliţie de care aparţinea
pentru a reînnoi declaraţia cu privire la moartea
presupus prin trăsnire a defloratorului provincial astfel
încât prin compararea diverselor declaraţii ale aceleaşi

persoane, organul competent să poată constata dacă nu
cumva există acele neconcordanţe doveditoare de
vinovăţii ascunse.

La birou, pe post de anchetator stătea întotdeauna
acelaşi tovarăş locotenent-major de miliţie, cu mina sa
studiat-obosită grefată pe faţa cu trăsături în unghiuri -
ochi asprii, gură cu buze subţiri aflată de asupra unei
bărbii despărţite în două de şanţul romanic. – În
răstimpuri, ridică de pe coala de hârtie ochii săi
încercănaţi de nesomnul vegherii permanente a
legalităţii socialiste, doar spre a-şi scruta profesional
pentru o clipă vizaviul. – Aşa cum se prezintă, seamănă
cu unul din confraţii săi din peliculele de pe marile
ecrane ale căror premiere se produceau în serie la
cinematografele oraşului - pentru întregirea portretului
nelipsind decât gestul cu smulgerea dibace din toc a
pistolului întru lupta cu tot felul de faşcişti, legionari,
capitalişti decăzuţi, agenţi secreţi imperialişti - care
încearcă zadarnic în faţa unui tovarăş cu dosar sănătos
ca comisarul Roman să dea fie şi pentru o clipă roata
istoriei înapoi.

- Tovarăşă Tanzi – începu el ritos într-un târziu,
suficient de sigur că măcar în următoarele fraze va face
dovada eficienţei alfabetizării şi nu va strecura prea
multe agramatisme – plec şi acum  de la convingerea că
sunteţi nevinovată. – Totuşi – şi aici ţinu să accentueze
coborînd uşor ochii cu priviri şi mai oţelite – ţin să vă
reamintesc încă o dată că în Republica Populară Romînă
nimeni nu-şi poate face dreptate singur. Ştiţi ce vreau să
spun…

Nu ştia. Şi nici anchetatorul nu ştia. Dar ce rost avea
ca acesta să mediteze asupra unui atât de nesemnificativ
fapt - când putea spune aproape orice tâmpenie care nu
se abătea de la linie, în aşteptarea cu pacienţă a trecerii
celor opt ore de serviciu? …

Cu un gest brusc, nervos - studiat la omologii de pe
marile ecrane, duse mâna la pachetul de Snagov aflat pe
masă, atingând ca din întâmplare una din mamelele
planturoase existentă de cealaltă parte a biroului, aflată
la suficient de mare depărtare de pachetul de ţigări spre
a fi greu de atins.

- Asta este tot pentru astăzi, conchise furibund şi cu
rictusurile de rigoare, nespecificând la care din suficienţe
se referea exact adverbul tot.

La următoarele întâlniri, metodele de investigare se
rafinară. Într-un rând, din anticameră, irupseră doi
doctori cu vârsta aflată în pragul de pensionare, a căror
uniformă medicală amintea de a celor de la spitalul de
boli nervoase – secţia periculoşi.

- Din punctul nostru de vedere am fi încheiat poate
de mult dosarul dacă moartea tânărului violator nu ar fi
prezentat curiozitatea atât de des menţionată de noi,
tovarăşe locotenent-major.

- Anume că – interveni cel de-al doilea, privind
savant pe sub ochelarii metalici la amfitrion – trăznetul,
după cum se ştie, loveşte întotdeauna, într-un teritoriu
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dat, construcţia, copacul – într-un cuvânt ceea ce este
mai înalt în acel teritoriu.

- Daţi-mi voie, stimate colega, daţi-mi voie să risi-
pesc orice nedumerire a tovarăşului locotenent - major
în materie, supunându-i atenţiei acest pasaj concludent –
reinterveni primul, fericit că a găsit paragraful căutat în
Fizica populară pe care o răsfoise febril. – Aşadar,
trăznetul – această formă de curent electric natural care este
o mişcare ordonată a purtătorilor de sarcini, ce - după cum ne
învaţă tovarăşul Stali… pardon, ( îşi drese glasul, ca după
o gafă inadmisibilă, căci tovarăşul cu pricina dăduse
colţu’ de vreo opt ani şi mai fusese şi demascat ) – deci,
după cum se ştie, – această formă de curent electric natural
şi spontan produs, reuzultat al interacţiunii între doi nori cu
sarcini electrice deosebite are tendinţa de a face masă cu acele
obiecte, construcţii, elemente naturale cum ar fi copaci sau
forme de relief mai ridicate ce reprezintă înălţimea cea mai
pronunţată din teritoriul spre care este direcţionat trăznetul. –
Excepţie de la acestă regulă există atunci când în teritoriu
avem o construcţie de metal care, chiar dacă are o înălţime mai
mică decât un copac, de exemplu, va favoriza în mod net –
prin apartenenţa sa de structură metalică – atragerea
trăznetului către dânsa.

- Şi atunci, de ce nu a căzut trăznetul chiar pe siloz?
întrebă locotenentul- major într-un rar acces de
sagacitate. Ce, acoperişul pe care stătea decedatul nu era
metal?…

Cei doi cu alura lor de savanţi se uitară unul la altul
perplex, căci fuseseră puşi în dificultate cu situaţia tipică
în care numai un semidoct te poate pune.

- Da, da – murmură unul din ei – da, da, tovarăşul
locotenent- major are dreptate… Degetul mijlociu era
partea cea mai ridicată a victimei, şi cu toate astea
descărcarea s-a produs în penisul decedatului… deşi
mai jos decât locul unde s-a produs scurgerea electrică,
era chiar tavnul metalic al construcţiei… da, da… ce
curiozitate…

În acea după-amiază, cei doi medici părăsiră biroul
miliţianului  murmurând profund sideraţi de acel
atipism ce în ştiinţă contrazice câteodată adevărurile cele
mai consacrate.

- Te iubesc, o apucă de bust ofiţerul pe tânăra
suspectă de nu se ştie ce, în momentul când aceasta la
rându-i se pregătea să iasă pe uşa biroului. – Sunt
convins că eşti nevinovată, puteam de mult să fac un
raport în acest sens şi să închei ancheta, dar pentru că
îmi placi – acesta a fost motivul pentru care am tot făcut
să vii pe aici – mai adăugă, după o tentativă de a lărgi
decolteul de pe a cărui deschidere nu-şi putuse lua nici o
clipă ochii. – La următoarea întâlnire, nu o să mai las
lucrurile aşa – încheie uitându-se sugestiv spre
canapeaua din spatele lor, luându-şi în sfârşit mâna de
pe sfârcul întărit.

La proxima întâlnire, tânăra veni de mult resemnată
pentru orice. Dar avu neta surpriză să constate că
stoicismul la care tocmai se convertise devenise inutil,

întrucât personajul de film, insul cu trăsături în unghiuri
şi buze subţiri de d-asupra bărbiei romanic secţionate
lipsea – deoarece cearcănele din jurul pleoapelor
dovediseră că fusese un înrăit cartofor nocturn pe banii
statului – şi nu vreun neînfricat apărător al legalităţii
orânduirii socialiste sau al cine ştie cărei orânduiri.
Ofiţerul care era de astă dată la birou îi spuse plictisit că
dosarul fusese închis, şi că se deranjase inutil.

- Ei, tu, ce îţi mai face Dulciné- ul?
Era tovarăşa Lili, care putea fi suspectată de orice -

numai că l-ar fi citit pe Cervantes nu.
- Nu mai e. Altul care m-a lăsat neterminată,

răspunse din mers,  amintindu-şi cu obidă de portarul
de la cămin a cărui erecţie se întrerupsese cu puţin
înaintea intromisiunii, de tovarăşul activist care după
cisternele de raşpincă ingurgitate în 52 de ani de viaţă
nu reuşise să realizeze un coit cât de cât rezonabil – de
secretarul cu propaganda care palpându-şi partea din
faţă a brăcinarilor îi zâmbise sărman, lăsând-o să-i
părăsească biroul înainte de a apuca să se facă de râs. –
Este necesar, tovarăşă Tanzi – îi spusese acesta patern când
se pregătea să iasă pe uşă - ca toţi să facem totul la locurile
noastre de muncă pentru îndeplinirea sarcinilor de producţie.
– Şi atât.

*
În faţa neaşteptatelor complexităţi presupuse de

viaţa citadină, tânăra simţi că cea mai bună reacţie de
apărare ar fi  fost ingenuitatea. Şi pentru această stare de
spirit puteau fi găsite modele pe marile ecrane ale
oraşului, de reţinut fiind de exemplu perplexitatea
personajelor feminine ale peliculelor în care acestea, în
diverse faze ale acţiunii filmului, duceau mâna la bust
anunţând lipsa aerului din piept şi iminenţa unui leşin.
Aşa că, şi din motive de dezvăluire a unei sincerităţi
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atent studiate, de bun augur, crezu că se cuvine a se
mira de tot şi de toate, folosind în această situaţie în
toate cazurile, genurile şi modulaţiile vocii interjecţia
Haaa …

- Haaa… doamna Lili … vine tramvaiul … şi nici nu
s-a  crăpat de ziuă …

Nu era decât 5:45 dimineaţa. Plecau totdeauna foarte
devreme spre locul de muncă, deoarece aveau de
străbătut un drum lung spre serviciu pornind pe ultima
secţiune din Şoseaua Giurgiului, continuând pe Şerban
Vodă, apoi pe toată seria de bulevarde puse cap la cap –
Anul 1848 - Nicolae Bălcescu - Ana Ipătescu - Gheorghe
Magheru – urmând drumul pe la Piaţa Victoriei pe lângă
Sediul Guvernului R.P.R. – apoi bulevardul 1 Mai – spre
a se opri brusc după primul viraj pe Bulevardul
Miciurin.

Dimineaţa de februarie era destul de friguroasă,
făcându-i să se zgribulească în paltoane pe puţinii şi
primii pasageri matinali. Tramvaiul se apropia
legănându-se precum un om furios şi grăbit, orbindu-le
cu unicul său far de ciclop ce clipi puternic de câteva ori.
Se opri lângă refugiu cu caracteristicu-i zdrăngănit de
fiare în curs de dezmembare, îşi deschise uşile lăsându-
le politicos platforma de uracare şi încremeni.

Respirară cu nesaţ aerul aproape la fel de îngheţat ca
cel de afară şi îşi cumpărară câte un bilet de la taxatoarea
care până atunci moţăise plictisită în spatele pupitrului.

- Stai să-ţi dau restul, spuse. Mi-ai dat zece lei, zise
alene,  înmânându-i nouă lei şi şapte zeci de bani.

- Haaa… doamnă… ce corectă sunteţi… erau toţi
banii mei până la chenzină…

Taxatoarea încuviinţă alene din cap, reluându-şi
somnolenţa. Atmosfera vagonului se mai încălzise, de-
oarece de vreo zece minute tramvaiul stătea la ambute-
iajul provocat într-o intersecţie de disfuncţionalitatea
unui semafor a cărui culoare verde nu funcţiona.
Derutaţi, şoferii pierdeau de multe ori momentul
pornirii, descărcându-şi apoi nervii unii pe alţii, rostind
la adresa colegilor de tarfic diverse invective ce-i asociau
pe aceştia cu tot felul de cornute mai mari şi mai mici,
ori interesându-se în sudălmi furibunde de originile
materne ale celorlalţi conducători auto sau chiar ale
pietonilor ce în răstimpuri îndrăzneau timid să se
furişeze spre a trece strada.

- Bă, imbecilule, aşa se virează?! începu să dea unul
din participanţii la traficul rutier lecţii de şofaj. – Vrei să
faci definitiv stânga!? făcu el aluzie la direcţia unde se
afla intrarea principală în Cimitirul Bellu.

În fapt, roţile maşinii celuilalt continuau să se
învârtă zadarnic, împotmolite într-un dâmb de zăpadă.

- Nu mă înjura de mama, că te bag în …
- Cine a vorbit urât de mă-ta ca s-o înjuri pe

mama??!
- Da’ mai duceţi-vă dracu’ de demenţi amândoi! sări

brusc înfuriat de la locul lui vatmanul, deschizând cu un
gest brusc uşile. Căraţi-vă mai repede, că pun mâna pe

schimbătorul de macaz şi vă încing amândoura
spinările!

- Haaa… doamna Lili… ce urât vorbesc…
Surprinşi de intempestiva intervenţie, cei doi se

uitară la vatman ca doi cotoi în călduri despărţiţi de o
oală cu apă rece. Ca prin farmec, roţile împotmolite ale
autoturismului scăpară din chinga de nea. Circulaţia îşi
mai reveni numai după ce o bucată de gheaţă lansată de
nu se ştie unde închise cu zgomot de damigeană spartă
şi ochiul roşu al semaforului.

În vagonul semiîncălzit de respiraţia celor 5 – 6
pasageri, se răspândise mirosul caracteristic de tutun
ieftin, lemn vechi şi metal rece. Într-un târziu, vehiculul
se urni cu o zmucitură bruscă în zbaterile şinelor ce se
întretăiau, domolit în răstimpuri din avânt de oftatul
frânei pneumatice pusă în funcţiune după readucerea
reostatului la punctul zero. Pe neaşteptate, o flamă
izbucni din pantograf, aruncând o  mulţime de scântei
verzulii de o parte şi de alta a vagonului. În acelaşi timp,
intră în funcţiune compresorul de răcire al  motorului.

- Haaa … Ce-a fost asta?…
Tovarăşa Lili începu să explice savant şi răbdător

despre faptul că aşa cum se încrucişau şinele la răspântii,
acelaşi lucru se întâmpla şi cu cablurile de înaltă
tensiune din care se alimenta tramvaiul. Iar motorul
acestuia din timp în timp trebuia să se răcească: de aceea
intrase în funcţiune compresorul.

În staţia Piaţa Unirii, se zăbovi un pic mai mult,
până ce chefliul matinal ce se căznea zadarnic să
nimerească scara, fu ajutat  să urce de cei trei bărbaţi
aflaţi în spatele său. Împleticit, începu să caute febril un
scaun, fără să nimerească nici unul din aproape toate
banchetele libere.

- Alo, domnu’, taxa vă rog! Mata nu scoţi bilet?
Într-un lăudabil efort de echilibristică, ostenitul

ajunse lângă pupitrul taxatoarei brusc revenite la starea
de veghe. Începu să se scotocească preocupat prin
buzunare, plescăind în răstimpuri din buze. Dar nu a
mai fost nevoie : irezistibilul jet pe care încercase să îl
ţină zadarnic dincolo de epiglotă ţâşni cu impetuozitate,
împroşcând taxatoarea şi întreg pupitrul, precum şi
sertăraşul cu mărunţiş şi bancnote.

- Na! Poţi să păstrezi restu’… puse cu zgomot o fisă
de trei lei pe pupitru.

Cleştişorul de compostat abonamente acum quasi-
murdar sclipea obosit în lumina ofticoasă a lămpii,
încununând parcă dezastrul din jur. O privea nedumerit,
cu luciri viţeline în priviri. Femeia rămăsese ca o statuie,
parcă brusc înţepenită de un şuvoi magmatic.

- A borât pe mine! urlă ea plângăreţ către cabina
vatmanului. Opreşte!

Vatmanul oprise deja, neştiind parcă ce să facă. În
răstimpuri, arunca priviri furişate drugului cu care
schimba macazul. După o consultare scurtă din ochi, cei
trei pasageri tocmai urcaţi forţară nervoşi uşa din spate
şi, fără nici o vorbă, îl aruncară fără să se uite pe
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perturbatorul igienei publice de la înălţimea pardoselii,
din fericire acesta aterizând pe mormanul de zăpadă
murdară a rigolei. Taxatoarea intră cu tot cu sertăraşul
cu bani într-o curte, revenind după zece minute cu un
burete cu care îşi şterse şi masa. Se formase o coadă de
şapte-opt tramvaie ale căror clopote acţionate zgomotos
de vatmanii grăbiţi, suplineau eventuala lipsă de
deşteptătoare a locuitorilor din împrejurimi.

- Alo, doamna, iartă-mă…  Să ştii că Mitel nu o face
niciodată ispre…

Îşi revenise beţivanul, care mişca acum membrele
lent, precum o uriaşă broască ţestoasă dată pe spate.
Uşile se închiseră şi tramvaiul plecă.

- Haaa… doamna Lili… să vezi că o să întârziem…
Un nou ambuteiaj blocă vehiculul undeva, la Piaţa

Romană. Dar acesta ţinu mai puţin. Ajunseseră de abia
la jumătatea drumului. După o oră şi douăzeci de
minute.

*
Timpul trecea încet dar sigur. Se făceau două luni de

când tânăra începuse să se specializeze încet-încet în ale
sortării de sticle şi borcane. Parcă se mai şi maturizase.
Doar fizic, însă.

- Haaa … Doamna Lili … ce scris frumos aveţi …
Vădit măgulită, doamna Lili privi oblic, cu un aer de

superioritate zâmbitoare. Şi, scoţându-şi din buzunarul
de la piept stiloul marca Cibin pentru care o invidia
toată secţia – începu să aştearnă cum devine situaţia cu
navetele de sticle şi borcane cu o zi înainte sortate pe
care le lucrase grupa din care făceau ele parte. Cu
deosebită delicateţe, de câte ori avea ocazia de a scrie un
,,C’’ majusculă o făcea elegant, cu nelipsita codiţă-bici de
de asupra dar şi în partea inferioară a literei – la cifra
şapte dând impresia, prin faptul că o făcea de tipar – că
tocmai a ieşit de la rotativă.

Uşa secţiei se dădu intempestiv la o parte. Din prag,
le privea cu severitate un individ înalt şi oacheş, cu
trăsături aspre şi priviri profesionale, căruia încă nu îi
dădură atenţie. Alături de al se afla un ins mic de
statură, blonduliu, cu ochelari cu rama uzată şi uşor
adus de spate. Le privi un timp scrutător, dând impresia
că are în apropiere cele mai crunte duşmance ale vieţii
sale.

- Cine a lucrat ieri la separarea navetelor de BA1 de
cele de SA4 ?

Întrebarea fusese rostită clar, cu dicţie, fără
echivocuri, precum un act tăios de acuzare. Toată lumea
încremenise. Vinovăţiile păreau grave – urmările,
definitive.

- Linişte pe ram. E de bine, şefu’! slugarnic făcu un
spirit celălalt, spărgând întrucâtva gheaţa.

- Am întrebat ceva: credeţi că vorbesc singur, ca
tranzistorul?!

Alene, cu pas de jude care nu se grăbeşte, începu să
treacă printre bancurile de lucru.

- Dumneata?…
Privindu-l fix şi inexpresiv, cea  interpelată  făcu

uşor negativ din cap. Faza se repetă steriotip, în alte
douăzeci şi trei de cazuri.

- Dumneata…?
Ochii de câine bătut păreau a exprima totul, în

realitate tânăra neamintindu-şi exact dacă cu o zi înainte
lucrase şi sorturile indicate. Poate… parcă… oricum,
făcuse multe alte operaţiuni.

- Deci dumneata erai? Crezi că dacă nu recunoşti,
nu-mi dau seama? Un secretar de partid ştie tot!

Urmă o pauză strategică. După care sceneta
reîncepu cu adante, având oricum să termine cu bas şi
forte.

- Mi se pa-re că dum-nea-ta lu-crezi de-ja de trei luni
a-ici. Greşeala est-te i-nad-mi-si-bi-lă.

Vinovata păruse a lăsa pentru tot restul zilelor sale
privirea în pământ. Într-adevăr, vinovăţia părea extrem
de mare.

- Te aştept peste douăzeci de minute la mine în
birou.

Savură următoarele douăzeci de minute cu nesaţul
cu care ar fi  făcut-o un condamnat la pedeapsa capitală
înainte de a mai fi puţin până să ajungă în faţa
plutonului de execuţie. Fumă chiar şi o ţigară. Şi intră.

De la biroul exagerat de mare, bărbatul o privea
oblic, cu un început de zâmbet în colţurile buzelor.
Înfăţişarea sa de acum contrasta până la histrionism cu
cea pe care o avusese cu atât de puţin timp în urmă.

- Se poate, tovarăşa Tanzi? Să încurci mata BA1 cu
SA4 ?…

Ca aproape orice truism, aserţiunea era prostească.
Oarecum stânjenit, intuind nenaturaleţea propriului
comportament, realiza contradicţia dintre mijlocul
nepotrivit şi oarecum grobian în care se purtase, ce nu
avea cum să se acorde cu scopul cât se poate de teluric şi
minor.

- Eeeh… oftă cu un aer meditativ ce nu i se potrivea
deloc. Sunt câteodată momente când poate ne lăsăm
prea uşor pradă nervilor…

Cu tot efortul de a drege busuiocul, aserţiunile
exhibate în continuare nu erau conforme cu realitatea,
întrucât singurul care se lăsase pradă nervilor fusese el,
tânăra care parcă din prudenţă stând tot lângă uşă,
nedînd – ca şi în secţie – semne că ar avea vreo reacţie.

- Da, da… Câteodată, problemele de serviciu ar
trebui poate discutate  într-un alt cadru, mai intim, mai
puţin oficial…

Căpătase brusc o elocinţa ce nu îi era caracteristică.
Însă imaginaţia era pe epuizate. Nu mai ştia ce să spună.

- Nu vrei să ne întâlnim diseară? pică pe neaşteptate
interogaţia. Mâine e duminică, putem să vorbim până
mai târziu.

- Tot despre BA1 şi SA4? întrebă tânăra ingenuu, fără
cea mai mică intenţie de ironie.



Primãvara 2013 | Contact international 393

Crezând că tânăra s-a sesizat, amuţi panicat. Fără
intenţie explicită, era la un pas să creeze echivocuri ce ar
fi împietat asupra moralei proletare. Dar tânăra nu se
sesizase.

- A, nuuu! Mă gândeam, aşa…
- Aşa, cum? întrebă ea care nu percepea relativismul

frazeologic.
- Aşa, în parc, răspunse el inept.
- Păi seara nu e întuneric acolo?
- Nu e, că au pus felinare noi, o linişti dânsul.
Interlocutoarea rămăsese fără replică, părând câ

gândeşte adânc.
- Bine. La ce oră? întrebă pe neaşteptate.
- La două ieşim, că e zi scurtă. Hai la cinci.
- La cinci, la ceas. Dar înainte, să te bărbiereşti! Să nu

vii neras la întâlnire! ţinu ea să întărească doleanţa,
precum o cerinţă capitală.

*
Seara aceea de aprilie era neaşteptat de răcoroasă,

doar mugurii de pe ramurile copacilor amintind că se

aflau în prima lună completă de primăvară. În amurgul
ce se lăsa încă brusc şi devreme, aleile parcului se
goliseră de lume.

Se înserase de-a binelea. Fata întârziase deja foarte
mult,   călcând cu multe sferturi de oră sfertul academic.
Felinarele părură a irupe intempestiv în parc izbucnind
în lumina albăstruie ce la început licărea timid.

Se pregătea să plece, convins că venise la locul de
întâlnire degeaba. Aruncă modestul buchet de flori în
tomberonul stradal şi porni.
- Credeai că nu mai vin? Na, că te-ai înşelat! …
Se uită cu jind în cutia de gunoi, regretând că se

grăbise.
O luară pe aleea ce se deschidea chiar în faţa lor.

Merseră mult, o vreme nezicîndu-şi nimic, părând chiar
a fi stânjeniţi unul de celălalt. Vântul bătea în răstimpuri,
strecurându-le fiori de gheaţă pe sub pulovărele nu
foarte noi.
- Ai văzut? Ţi-am spus eu că au pus felinare noi!

Fusese primul lucru ce îi trecuse prin cap să-l zică.
Şi îl spusese.

Fata conveni că nu fusese indusă în eroare şi că, într-
adevăr, lumina aceea aspră şi albastră de neon cu tente
de uniformă miliţienească inducea un plăcut simţământ
de siguranţă. – Da, dar pretendentul ei ar fi putut să vină
şi el cu o floare. Erau la prima întâlnire, orişicât…

Norii erau nehotărîţi, fiind în răstimpuri biruiţi de
petice de cer strident de albastre. La un moment dat
apăru şi luna, arătându-şi o faţă neaşteptat de proaspătă.
Se aşezară pe o bancă. Devenise liric.

- Ce frumoasă este în seara asta natura, tovarăşă
Tanzi! Uite, a răsărit şi luna!

- Da, pentru că s-a făcut senin.
Pentru o secundă, resimţi prozaismul ei ca pe un

duş rece. Continua însă să privească hulpav spre
rotunjimile gambelor partenerei ce se asortau perfect cu
pulpele aproape rubensiene, aflate sub fustele nu prea
largi. Se apropie timid, reluînd ideea :

- Seara asta atât de frumoasă îndeamnă la declaraţii,
la vorbe pe care în mod firesc nu le-ai putea spune!
plusă el cu elocinţa neaşteptat revenită de nu se ştie
unde. – Nu simţi la fel ca  mine, aşa, sub lumina lunii?
încercă să-şi ia lumina astrului nopţii de partea sa ca pe
un aliat sau ca pe o justificare.

- Aşa e, conveni ea. Uite, luna! Ce puternic
luminează! Şi parcă  s-a mai şi încălzit! Acum şi de s-ar
închide lumina în parc, nu mi-ar mai fi frică!

O privea descumpănit. Prozaismul ei acţiona acum
ca un duş scoţian, în componenta lui rece. Totuşi, se
apropie şi mai mult.

- Ţie nu ţi-ar plăcea să fi măritată, tovarăşă Tanzi?
Ştii, eu nu sunt  însurat!

- Dacă mi-ar plăcea? Nu ştiu, că nici eu nu am fost.
Părea să nu fii înţeles apropoul. Se cerea trecerea la

fapte mai concrete. Îşi introduse degetele în părul ei,
într-un soi de dezmierdare tandră. Într-un moment
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favorabil, îi cuprinse ca într-o ventuză buzele cărnoase şi
ispititoare, masându-i uşor pulpele.
- Nu ai vrea să fii soţia mea?…
- Ce căutaţi noaptea aici?
Era un miliţian.
- Aici, în public v-aţi găsit să vă giugiuliţi? indică el

circular cu pulanul de cauciuc aleile pustii, cuprinse cu
tot cu bănci de întunericul nopţii de acum înstăpânite.

Păcatul părea mare, definitiv. Căci reprezentantul
instituţiei tocmai proţăpit în spatele băncii lor judeca
pentru mai multă siguranţă în termenii prezumţiei de
vinovăţie, publicul trebuind să fie în viziunea sa existent
în orice spaţiu unde lipseau patru pereţi şi un acoperiş,
eventual şi în deşertul  Gobi în miez de noapte.

- Aşteptaţi aici slujba de Înviere şi ce v-aţi gândit,
până la  douăş’ pe noaptea să vă giugiuliţi un pic, să nu
vă plictisiţi? Ai?!

… slujba de Înviere?… Nu-i prea ştiau bine
semnificaţia…

Asemenea majorităţii colegilor de breaslă, insul avea
o logică imbatabilă căci, în prima seară de Paşti orice
individ ce stătea pe o bancă într-un parc pustiu, fie şi
singur fumând o ţigară, se înţelege că nu putea face
altceva decât să aştepte Slujba de Înviere de la miezul
nopţii – chiar dacă nu se afla nici o biserică pe o rază de
trei kilometri. - Dar-mi-te când mai erau şi doi, de sex
opus, tineri – şi se mai şi sărutau?!… Aşa că, în faţa
crimei ce nu putea fi tăgăduită, se impuneau măsuri
ferme:

- Veniţi amândoi cu mine la post!
Ca orice lucru difuz, nu prea bine enunţat – şi vina

lor părea mare, asemenea oricărui fenomen căruia
dinadins nu i se dau limite. Aşa că, o luară înainte, cu un
nelămurit simţ al culpabilităţii şi cu semantica nu prea
bine înţeleasă a noţiunii neobişnuite de Înviere.

Merseră cam o jumătate de oră până au trecut prin
faţa primei biserici. Fiind chiar douăsprezece noaptea,
era momentul când credincioşii ieşeau însoţiţi de preot
în faţa locaşului pentru a se oficia liturghia caracteristică
Nopţii de Înviere. Chiar şi de acolo mai aveau de mers
destul până la destinaţie. Parcă fără voia lor, se opriră,
chiar lângă Cristul uriaş ce împreună cu crucea, era lipit
de peretele nordic al clădirii. – Era o bazilică catolică.

Cu glasul puternic, preotul, domina mulţimea de
lângă el. Lmânarea arunca reflexe arămii pe chipul cu
trăsături severe, ca de piatră, în tot timpul cât cu timbru
de stentor citi pasajul cuvenit din Evanghelia după
Matei.

… - Domnul să fie cu voi!
- Şi cu duhul tău!
- Hai, ce căscaţi gura? Nici măcar nu sunt ortodocşi

d-ai noştri! îi mână energic subofiţerul din spate. Îşi
muşcă limba. După o astfel de constatare, reţinerea celor
doi devenea aproape superfluă. Chiar, de ce i-o fi cărat
după el?… De abia acum pricepu cât de mare îi fusese
plictiseala pe aleile parcului.

Câţiva participanţi la Serviciul Divin ale căror figuri
şi costume cernite îi anunţau a fi membri ai Corpului
Diplomatic – întoarseră cu frunţi încreţite privirea.
Subofiţerul înlemni, dându-şi seama cu restul de bun-
simţ ce-l mai poseda în ce postură inoportună se află în
acel moment. Deşi afară era aproape răcoare, îşi şterse cu
dosul palmei broboanele de transpiraţie de sub
cozorocul chipiului.

Preotul întorsese şi el privirile. După ce o clipă îl fixă
cu o sclipire ironică pe însoţitorul celor doi, aruncă o
privire escortaţilor. Apoi, aparent fără nici o legătură cu
tot ceea ce se spusese până atunci, începu să declame
către mulţime :

<< Nimic din ceea ce facem, să nu fie fără Dumnezeu!>>
,, - Nu-i batjocoriţi pe cei umili şi fără apărare, căci  Eu am să
aud strigătul lor de deznădejde şi cu o sabie de foc Am să vă
stârpesc, ca şi cum nici nu aţi fi fost vreodată pe faţa acestui

pământ!
Nu vă bateţi joc de văduve şi orfani căci şi strigătul lor de

disperare va ajunge la Mine, iar Eu, cu sabia Mea de foc am
să-i distrug pe toţi ai voştri, aşa încât să ajungeţi ca cei pe care

ia-ţi batjocorit!
Iubiţi-vă aproapele, să nu vă atingeţi nici măcar de un fir de
păr din capul lui, luaţi Crucea şi luptaţi numai când voi şi ai

voştri sunteţi puşi în primejdie de moarte iar altă cale de
scăpare nu mai este! Dacă se poate, mai bine fugiţi din sălaşul
în care sunteţi prigoniţi, iertându-i pe prigonitorii voştri  de
şaptezeci şi şapte de ori câte şaptezeci şi şapte! - Rugaţi-vă

pentru sufletele celor ce vă batjocoresc, căci nu au ştiut ce fac!
Bucuraţi-vă şi vă veseliţi! Că aşa i-au prigonit şi pe Prooroci

înaintea noastră!
Iar noi, iubiţi creştini -

Dacă pe cineva am nedreptăţit cu ceva, înapoi să-l
despăgubim  împătrit!”

Firea păruse să încremenească. Într-un târziu,
preotul încheie, parcă brusc obosit :

„ – Cuvântul Domnului!”

„ – Amin!” murmură mulţimea.
- Hai, mă! şopti miliţianul aproape rugător. Hai să

plecăm, ne apucă dimineaţa pe aici!…
Restul drumului îl făcură în cea mai deplină linişte.

Li se păru că au mai mers o veşnicie. La un moment dat,
chiar în dreapta lor, se deschise o curte îngustă şi lungă
pavată îngrijit cu piatră perfect fasonată, mărginită în
partea-i exterioară de un gard de sârmă.

- Hai, p-aici, îi mână subofiţerul.
După ce parcurseră curtea până la capăt, intrară într-

o sală care părea a fi o incintă de aşteptare.
- Ce-i cu aştia aici, mă? spuse aspru un tip slab şi

smead ce avea pe umeri însemnele de ofiţer.
- Trăiţi, tov căpitan, i-am găsit pe o bancă la Lacuri,

lângă un felinar electric!
O clipă ofiţerul îl privi contrariat.
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- Ei, şi?
… - şi în jur erau multe pietre… constată celălalt

prosteşte, fiindu-i în fapt jenă să recunoască postura în
care îi găsise.

- Ahaaa! Cu care ar fi putut să spargă felinarul!
- Dă…
- Care va să zică, aşa!… Şi la ce distanţă se aflau de

pietre? întrebă profesional.
- Pietrele erau foarte aproape de bancă, trăiţi, tov

căpitan! spuse însufleţit majurul, văzându-se deja
plecând în permisie.

- Aţi vrut să spargeţi felinarele cu pietrele alea, mă?!
Da’ spuneţi drept!…

- …
- Tocmai pe alea, mă?!  Care sunt aduse din Uniunea

Sovietică! Ce-aţi avut, mă, tocmai cu felinarele alea?! Ia
să-mi dai dumneata o adresă sau un număr de telefon ca
să-ţi stabilesc identitatea!

În acel moment, în sală intră un maior cu alură şi
obraz ce aminteau de anumite desene animate semnate
Hanna & Barbera tocmai apărute pe ecranele din
cinematografele oraşului. O vreme îşi mută ochii blegi
de la subordonaţii lui la cei doi reţinuţi şi viceversa,
după care, apropiindu-se de cei doi tineri, se aşeză lângă
ei, după ce mai întâi îşi trase centura peste stomacul
obez.

- Bine, măi copii, se poate?… începu părinteşte după
ce îi mătură cu ochii ce aveau reflexe de om ce se
pregăteşte să adoarmă. – Nu aveţi aspect de huligani…
Nu vă gândiţi cât a cheltuit statul nostru socialist pentru
ca să se monteze acele felinare cu neon pentru ca

oamenii muncii să se poată recrea seara acolo?… Nu v-
au spus părinţii voştri că toţi oamenii muncii plătesc
contribuţii…

- Să trăiţi! răcni deodată identificatorul în microfonul
telefonului. - Am înţeles, tovarăşe Bour! Nu înseamnă că
dacă se aflau în apropierea… chiar dacă pe acolo erau şi
pietre… am înţeles… iar eu sunt un bou, aşa cum
spuneţi… nu, nu fac aluzie la numele dum… nu, eu nu
sunt dumn... am înţeles! Prea bine! De îndată! La
moment îi eliberăm… bineînţeles, nu au fost arestaţi…
Da’ de ce să-i fi arestat?! Doar fiindcă s-au plimbat
noaptea de Înviere prin parc departe de orice
biserică!?… Dacă au ciocnit ouăle roşii?…A, nuuu!… Da,
o să luăm măsuri… declar cu toată răspunderea…

Faţa oacheşă şi mată a căpitanului devenise lucioasă
sub broboanle mari de sudoare. Puse receptorul în furcă
cu infinite precauţii.

- Cum ai îndrăznit, mă păcătosule, să crezi că fiul
tovarăşului Bour, membru de vază al Partidului şi
luptător în ilegalitate – ar fi putut să se dedea la
vandalisme?! îl luă în primire pe subofiţerul ce tremura
ca varga.

- Trăiţi, tov căpitan, nu ştiam că cetăţeanul…
- Tovarăşul, mă! Cetăţean eşti tu! Tovarăşul fiu al

tovarăşului Bour!… Luptător ilegalist, întemniţat la
Doftana cu gratii de fier, fost membru supleant al C.C.! -
Am să iau măsuri, mă! Am să te bag la başcă o
săptămână la Garnizoană! Să le speli podeaua ălora de
acolo până îi vei subţia cimentul! …

- Trăiţi, tov căpitan! salută acesta uitând că nu are
voie să salute în încăpere nici chiar cu chipiul pe cap.

- Da, să se ia măsuri… măsuri exemplare… întări
hârâit şi maiorul, rearanjîndu-şi gâfâind centura peste
stomacul supradimensionat, după ce înlătură de pe
masă scrumiera în care se vedeau câteva aşchii de coji de
ouă colorate.

Cu paşi graţioşi de balerin, căpitanul ajunsese la
masa reţinuţilor:

- Doriţi să vă însoţească cineva până în oraş cu
maşina? întrebă prevenitor, precum un chelner care
după un incident minor nu doreşte totuşi să-şi piardă
clienţii. Le  indică pe fereastra mare o Volgă cu caroseria
cam obosită.

- Nu e nevoie, răspunse alb fosta suspectată. Putem
pleca?

- Vă rog!… replică celălalt inept, indicându-le inutil
uşa.

Ajunseseră la poartă.
- Chiar nu doriţi să… îi ajunse din urmă căpitanul.
Afară vremea se încălzise simţitor. Dintr-un colţ de

boltă, dâra palidă a unei stele căzătoare dorea parcă să
vestească ridicarea a încă unui suflet la cer. Din spate,
aflat la trei kilometri, aeroportul civil îşi trimitea vuietul
continuu cu un oftat obosit. La un moment dat, mai
multe puncte oblice străpunseră tăriile, semn că un
avion tocmai decolase. Urmăriră tăcuţi indicatoarele
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roşii ale aeronavei, până când acestea ajunseră la o
înălţime de unde puteau fi confundate cu stelele
albăstrui.

Noaptea întunecată de luna ce tocmai apusese făcea
ca farurile rarelor maşini ce treceau pe şosea să
proiecteze de departe în fantasme antropomorfe crengile
copacilor din păduricea ce se afla acum de o parte şi de
alta.

- Da, zise ea pe neaşteptate, mi-ar plăcea!
- Ce ţi-ar plăcea?…
- Să-ţi fiu soţie… nu ar avea ce să fie rău în asta…
Se opri uitându-se hotărâtă în ochii lui. Îi ghicea

privirile de jar în întunericul sfâşâiat doar de palidul
licăr al stelelor. Se ridică pe vârfuri şi, apucându-l de
ceafă, îi trase buzele până ce se contopiră cu ale ei.

Luându-l de mână, îl îndrumă după ea câţiva paşi
printre crengile ce îşi făceau simţite mirosul mugurilor
timid apăruţi. Şi, ca şi cum ar fi fost brusc obosită, se
întinse ca pentru a se odihni niţel pe trunchiul unui
stejar capricios crescut, aproape paralel cu pământul.

Gura bărbatului cuprinse sânul generos,
morfolindu-i lacom carnea tare.

Când se termină, îl cuprinse din nou după ceafă,
apropiindu-i iarăşi buzele de buzele ei, într-un sărut ca
de  rămas-bun.

Într-un târziu, regăsiră breteaua de şosea pe care
veniseră, reajungînd în cele din urmă lângă bazilică.
Dincolo de Cristul inert, cu priviri meditative ce ţinteau
pământul, se întrezărea incinta edificiului acum slab
luminat. Liturghia romană se sfârşise. Intrară pentru
câteva clipe, contemplând statuile sfinţilor din nişe cu
mimică neverosimil de reală, peste care trona un alt
Crist, a cărui cunună de spini de pe creştet şi sângele ce
se prelingea pe obraz erau discret luminate, înfiorându-i.

Luându-se din nou de mână, porniră agale spre
miezul oraşului, trecând şi pe aleea unde mai fuseseră
cu câteva ceasuri în urmă. În afara parcului se vedeau
acum sporadice flăcărui tremurătoare, semn că şi în
bisericile ortodoxe liturghia se terminase. Intrară totuşi
în mănăstirea impunătoare cu trei turle ce apăruse după
o cotitură în faţa lor. Tăcuţi, câţiva oameni de serviciu
stingeau lumânările ce sfârâiau cu luminiţe plăpânde, în
timp ce câţiva credincioşi mai stăruiau în jurul preotului.

- Sfânta Liturghie s-a terminat, mergeţi în pace,
iubiţi creştini! glăsui acesta  într-un târziu în surdină.

Luminile cele mari se stinseră, iar quasiîntunericul
punea în evidenţă icoana mare luminată electric a Sfintei
Fecioare cu Pruncul. De mână, merseră până în faţa
altarului:

- Christos a înviat!
- Adevărat a înviat!
Şi atât.
Părăsiră locaşul senini doar după ca mai aspirară

încă o dată adânca linişte a edificiului parfumat cu un
melanj caracteristic şi nicăieri în altă parte de găsit de
tămâie, cu ceară curată încă fierbinte.
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Incognito
ra foarte greu de stabilit vreo responsabilitate,
având în vedere perioada nedeterminată
cronologic pe parcursul căreia se desfăşuraseră

evenimentele ce avuseseră un tragic deznodământ.
„Evenimentele” este un pic cam mult spus, având în
vedere că „acţiunea” propriu-zisă constase din faptul că
un om staţionase o vreme relativ îndelungată pe un
scaun, fără a se ridica pesemne mult timp de acolo,
pentru ca în cele din urmă să se constate că nu se mai
poate ridica deloc. Ba chiar că, de fapt, insul nici nu mai
exista în carne şi oase. Sau mai bine zis doar în carne.

La funestul rezultat nu se ajunsese brusc. Nu,
lucrurile se derulaseră după cum am mai spus pe un
interval mai lung de timp, sub ochii şi chiar nasurile de
bună seamă sensibile a sute de duzini de călători. Care
sfârşiseră prin a considera ca pe ceva făcând parte
dintr-un cadru firesc arătarea vag humanoidă înfofolită
primăvară-vară-toamnă-iarnă în acelaşi palton, cu acelaşi
fular neglijent legat la gât, peisajul având ca terminaţie
eternul fes soios şi strâmb aşezat pe tigvă. Şi încă ceva ce
merită reliefat, acest monument era tot timpul plasat pe
unul şi acelaşi scaun – anume penultimul din spate,
rândul cu uşi.

Dacă n-ar fi fost în aşa măsură de atotduhnitor,
pasagerii – mai ales cei cotidieni ai liniei de transport în
comun cu pricina – ar fi putut crede că respectiva statuie
care amintea vag de un tablou impresionist – este o
adăugare ce frizează un nonconformism uşor cinic oferit
de Societatea de Transport în Comun, asta în scopul
ruperii anodinului, măcar într-un singur vehicul al
Societăţii, cu rezultatul învingerii plictisului şi înveselirii
pasagerilor ce ar fi „căzut” să călătorească cu respectivul
purtător de pantograf. Ce e drept, călătorii duceau
frecvent batistele la nas – asta cei mai intelectuali şi
rafinaţi dintre dânşii care din motive de educaţie nu
concepeau să-şi exprime altfel protestul, cei mai puţin
„intelectualizaţi” exprimându-şi însă prin viu grai
frustrarea, câteodată prin sarcasme bine ticluite, dovadă
de netăgăduit că autohtonii noştri s-au născut nu numai
poeţi, ci şi vajnici persiflatori.

Dar ce nu ştiau pasagerii mai mult sau mai puţin
fideli ai acelei linii de transport în comun era că, şi după
ce noaptea târziu vehiculul trăgea la depou, oamenii de
serviciu de acolo obişnuiţi ca întreaga societate civilă cu
paradigma „ ciocul mic şi joc de glezne” – îşi făceau
conştiincios datoria de a igieniza incinta respectivului
vehicul fără a crâcni vizavi de statuia înfofolită şi situată

în permanenţă pe penultimul scaun de la ultima uşă, din
spate. Tăcuţi măturau podeaua, după care spălau pereţii
redându-le astfel albeaţa, curăţând totodată şi însemele
graffiti de eventualele pete de praf stratificat, spre a
sfârşi la fel de silenţios prin spălarea geamurilor atât pe
dinafară cât şi pe dinăuntru, excepţie făcând doar cel din
dreptul arătării. Atât de discreţi şi de neclevetitori se
dovediseră a fi aceştia, încât ancheta ulterioară nu
putuse să demonstreze nici măcar un caz în care
angajaţii însărcinaţi cu salubrizarea vehiculului să fi avut
barem o discuţie accidentală la o pauză de ţigară
referitor la posibila mumie a unui faraon mai obscur ce
descinsese din cine ştie ce întâmplare sau glumă de
prost-gust din vitrinele securizate ale Luvrului, direct pe
una din banchetele de plastic ale unuia din vehiculele
Societăţii de Transport în Comun. O singură dată se
produsese o intempestivă şi furioasă grevă a slariaţilor
cu pricina, ca singură revendicare aceştia neavînd vreo
mărire de salariu sau acordarea de noi sporuri, nici chiar
micşorarea lefurilor cu o pătrime din motive de criză -
singura cerere fiind aceea de a li se distribui lunar câte
patru perechi de măşti chirurgicale, din acelea din care
se găseau la farmacie la un preţ nu prea mare, cerere pe
care Direcţia uimită o aprobă imediat, având în vedere şi
că între timp răceala care se propaga de la papagali la om
se combinase cu alte tipuri de gripe provenite de la alte
orătănii şi nu numai, provocând tot felul de mutaţii ale
vibrionului. Direcţiei nu-i trecuse nici o clipă prin cap că
revendicarea salariaţilor ar fi putut avea ca scop
protejarea de vreo altă năpastă.

Deznodământul venise pe neaşteptate – vorba
Apocalisei – necunoscându-se nici ziua, nici ceasul când
avea să se producă. Cetăţeanul care într-o zi se urcase
gâfâind cu cele două şipci ce erau ca dimensiune cât o
treime din incinta vehiculului nu avea să ştie că în acele
momente îi era sortit a deveni protagonistul unei păţanii
bizaro-funebre. Reuşise numai el ştia cum să scoată din
şantierul unde lucra cele două bucăţi de lemn pe care le
transporta acasă, unde datorită politicii înţelepte a
tuturor guvernelor din ultimile două decenii, gazul
metan ajunsese la un preţ care îl făcuse să îşi demonteze
arzătoarele din sobă doar aşa, din spirit de frondă. Şi
pentru că spiritul de frondă nu ţine pentru multă vreme
de plapumă iar guvernul actual, dovedindu-se inuman,
nu îi venise la domiciliu in corpore şi în genunchi spre a-
i monta plângând arzătoarele la loc – recursese la soluţia
cu şipcile, sustrăgându-le dintr-un şantier al cărui cvartal

E
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de locuinţe mai mult ca sigur după finalizare nu aveau
să se vândă prea curând, şi de unde era convins că
imediat după terminarea lucrării avea să plece afară fiind
dat, şi cu leafa pe cinci luni neplătită.

E, şi acum avea să se producă toată tărăşenia când,
după ce intrase răzbit cu un unghi de el inventat pe
ultima uşă a mijlocului de transport în comun şi cu paşi
târşâiţi făcând o parte din pasageri să coboare precipitat
pe uşile ce erau încă deschise, ajunsese să delimiteze cu
cele două şipci ţinute pe umăr nu numai treimea
vehiculului – ci şi linia mediană a lăţimii acestuia –
executând o fatidică mişcare de rotaţie dreapta de numai
câteva grade, atingând uşor ceea ce părea a fi o mumie
cu palton jegos şi fes ţuguiat ce stătea de cine ştie când
pe penultimul loc de la uşa pe unde tocmai intrase.
Efectul se făcu imediat simţit, însă nu şi îndată observat
de pasageri: paltonul alunecă uşurel precum colanţii pe
pulpele şi gambele unei dame care pe marginea patului
se dezechipează astfel negreşit pentru culcare, dezvelind
scheletul neverosimil de alb, în contrast cu amurgul
cenuşiu ce pătrundea prin ferestrele de acum îngălate
după o zi de preumblare prin oraş; fesul căzu de pe
tigvă, dezvăluind în toată splendoarea capul-de-mort
care se suţinea pe scheletul intact, spătarul plin de
desene graffiti alcătuind aparent cadrul suportului de
celuloid pe care se poate observa atât de clasicul şi
didacticul schelet uman existent în orice laborator de
anatomie ce se respectă.

Momentul descoperirii priveliştei niţel cam
neobişnuite pentru acel loc a debutat cu ţipătul scurt al
unei cucoane, urmat de o bufnitură surdă. Pasagerii
riverani incidentului au întors alene capul, au observat
pasagera albă ca varul întinsă la podea, au aruncat o
privire semnificativă priveliştii de pe penultimul scaun
de la uşa din spate, apoi iar o ocheadă femeii, de data
asta privind-o cu zâmbetul enigmatic care părea să
spună – „Da’ slabă de înger mai eşti, tanti!...” Apoi au
început să se privească unul pe altul, cu un zâmbet de
astă dată încurcat, adulmecând suava exhalaţie a
paltonului, melanj între dampful unui articol de
îmbrăcăminte îndelung ţinut într-un dulap, care cu toată
naftalina de prin buzunare tot a fost mâncat de molii – şi
veston de soldat târât toată ziua la instrucţie prin noroi,
care tocmai se îndreaptă în pas de defilare spre cazarmă.
Câţiva chiar îşi scoseseră telefoanele mobile privindu-le
încurcaţi, ca şi cum ar fi fost surprinşi de existenţa în
buzunarele lor a acelor articole electronice. Le scoteau şi
băgau înapoi în buzunare lustruindu-le astfel ecranul.
Unul din dânşii încetă această mişcare browniană,
captivat fiind între timp de ultimul joc en vogue pe care
cu o seară înainte îl descărcase dintr-o reţea de profil.

În staţia terminus, se făcu o oarecare îmbulzeală la
coborâre, nejustificată de vreo aglomeraţie din interiorul
vehiculului. O dată ajunşi pe cimentul refugiului,
pasagerii se risipeau ca mierlele, unii dintre dânşii - din
pricina nerăbdării - nemaiaşteptîndu-şi rândul la ieşirea

prin grilaj, sărind peste barele de protecţie ale pasului
spre a se volatiliza neverosimil de repede în amurg.
Pasagera care de la ridicarea cortinei şi până atunci
rămăsese la orizontală îşi reveni în fire cu doar o clipă
înainte ca uşile vehiculului să se închidă spre a intra în
secţiunea de staţie de unde urma să se umple cu pasageri
spre a pleca din nou în cursă. Imediat ajunsă pe refugiu
începu să meargă neaşteptat de repede pentru o
persoană aflată până nu de mult în semicatalepsie,
oprindu-se brusc dar firesc în faţa telefonului public
portocaliu, ca şi cum gestul acelei staţionări ar fi făcut
parte dintr-un libret ce se referea la ritualul unei
cavalcade. Formă un număr scurt, din trei cifre, având
apoi o convorbire pe ton jos. Glasul monoton fu însă
brusc întrerupt de tonalitatea de soprană, auzindu-se
lămurit: „Da’ de ce vreţi să-mi spun numele şi adresa?
Reprezentanţi ai sistemului ticăloşit!” După care trânti
receptorul în furcă, volatilizându-se la fel de brusc ca
ceilalţi călători, cu vaga speranţă în suflet că camera de
filmat din apropiere poate nu funcţiona în acel moment.

Momentul sosirii cu vuiet infernal de sirene şi aspect
multicolor al girofarurilor reprezentanţilor surprinse în
incinta vehiculului doar pe omul cu şipcile care, ajuns la
uşa de lângă cabina conductorului, căuta cu disperare să
reinventeze spre a putea coborî unghiul pe care îl
folosise cu treizeci şi cinci de minute înainte spre a se
urca. Scena se consuma perpendicular pe profilul
conductorului care ieşea grăbit pe uşa rezervată numai
lui, sprea a se duce în fugă la ghereta unde avea să îi fie
trecută în foaia de parcurs ora cursei tocmai consumate.
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Nu aruncă nici măcar o privire de constatare celui care în
acel moment, cu şipcile pe umăr, îşi ispăşea probabil
pedepsele pentru greşelile comise într-o viaţă anterioară,
procedând precum într-o povestire SF marca Ray
Bradbury unde cel damnat pentru comiterea cine ştie
cărui lucru neconform cu societatea în care trăia, nu era
băgat de nimeni în seamă, orice ar fi făcut - atitudine
colectivă provocată de semnul pirogravat pe frunte.
Omul cu lemnele era de altfel singurul care habar n-avea
de priveliştea inedită ce trona pe penultimul scaun de la
uşa din spate. Şi poate nu ar fi ştiut niciodată, ba poate
într-un acces de sagacitate ar fi găsit chiar şi unghiul
eliberator, dacă în acel moment maşinile instituţiei
abilitate nu ar fi încadrat profesionist vehiculul de
transport în comun, aşa încât acesta să nu mai poată
pleca de pe loc.

- Uf, bine că până la urmă a apărut cineva! Poate mă
ajutaţi şi pe mine!..., răsuflă uşurat insul când simţi de la
uşa din mijloc o prezenţă umană, căreia cu gest
nepriceput îi azvârli chipiul de pe ţeastă, mişcându-se
din ce în ce mai precipitat de perspectiva eliberării.

Cel văduvit de acoperământ nu-şi pierdu cumpătul,
ba chiar nici nu se enervă şi, fără a încerca să recupereze
imediat obiectul de inventar al statului, privi la şipcile
din faţa sa care acum pendulau într-o parte şi-ntr-alta.
Cu siguranţă nu se afla în Frigia, nici măcar în templul
lui Iupiter, nici dânsul neputînd fi confundat cu
Alexandru Macedon. În plus, problema ce o avea în faţă
nu era constituită din vreo frânghie înnodată temeinic de
vreun inimos plugar-monarh Gordius, aşa că nu-şi trase
sabia inexistentă din teacă ci, mergând de-a lungul
şipcilor începu să le rupă răbdător în secţiuni mici, până
când păcăliciul ajuns lângă uşa conductorului reuşi să
iasă exhibând un chiuit eliberator. Intantaneu,
fragmentele de lemn poposiră lângă rigolă, după care

omul statului îşi recuperă calm chipiul,       aranjându-şi-l
tacticos pe cap.

- Da’ ce, le-ai rupt?... E, lasă, aşa, aşa... Oricum
trebuia să o fac eu în curte, înainte de a le băga în sobă...
Mulţumesc, băi tată, bă...

Fosta leşinată nu avusese noroc: camera de luat
vederi funcţiona. Şi fiindcă fusese identificată, după ce
negase cu încăpăţânare că ar fi călătorit în acea seară pe
acea linie, într-un final recunoscuse totul, din pricina
mărturiei celui care captivat de noul joc pe mobil, nu-şi
mai băgase – spre deosebire de ceilalţi călători – celularul
în buzunar:

- Ba aţi fost în vehicul, doamnă!... Eu personal v-am
văzut când aţi căzut la podea; ce rost are să negaţi, aşa
nu faceţi decât să vă îngreunaţi situaţia...

- Aşa e... aşa e..., murmurau ceilalţi pasageri ce în
zadar reeditaseră povestea cu ştersul englezesc,
blestemul lor fiind aceeaşi cameră ce din nefericire
funcţionase. – Ascultaţi-l pe tânăr, este mai bine să
recunoaşteţi totul, veţi primi circumstanţe atenuante, v-o
spun eu, care am două diplome în Drept şi un Masterat,
se auzi pe post de concizie un glas aparte din mulţime.

În sfârşit convinsă, femeia conchise că numai o
confesare completă, sinceră, către organe, putea într-
adevăr să-i uşureze situaţia:

- Eu v-am făcut reprezentanţi, da americanii de ce i-
au ţinut sclavi atâta amar de vreme pe strămoşii lui
Maicăl?..., îşi exhibă ea imputarea cu glas piţigăiat.

- Băi, tată bă, nu-s decât nişte şipci, patronu’ mi le-ar
fi dat        sigur, da’ n-a fost în seara asta în şantier ca să i
le cer oficial, nu-l ştii ce om de zahăr e, ce să-l mai
deranjăm, hai s-o rezolvăm între noi...

Se vede că explicaţia nu-i fu de folos, întrucât a
trebuit să ia loc în dubiţă alături de fosta leşinată acum
trezită de-a binelea şi fostul cărăuş de combustibil
lemnos.

- Da’ cu mine ce aveţi?, se auzi glasul scâncit al
conductorului. – Trebuie să plec în cursă, am patru copii,
primele douăsprezece curse pentru ei le fac, fiind banii
cu care îi hrănesc zilnic. Tocmai am ajuns la a
unsprezecea... Să urc acolo?... Da’ de ce...?, se miră
îndreptându-se spre dubiţa a cărui girofar arunca sclipiri
ca de lamă de cuţit, luând într-un târziu loc lângă ceilalţi
doi suspecţi.

O dată cu televiziunile ce ajunseseră în păr la faţa
locului, sosise şi inevitabilul purtător de cuvânt
Davidian Baros care, zâmbind fâstâcit, încerca să se
asigure că este în direct:

- Da, se pare că am preluat transmisia, bună seara,
stimaţi telespectatori, vă transmitem de aici de la faţa
locului un caz ale cărui date în totalitate de astă dată nu
vi le putem dezvălui, asigurându-vă însă că, ca de obicei,
instituţia noastră îşi va face cu promptitudine datoria,
aşa încât sperăm că în cel mai scurt timp vă vom putea
transmite concluziile cu toată transparenţa. Ca prime
dezvăluiri, din respect pentru dumneavoastră şi
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telespectatorii dumneavoastră, putem doar să afirmăm
că este posibil ca şipcile să fie cheia problemei...

- Foarte tare! Tare de tot, stimaţi telespectatori,
având în vedere că elementele anunţate a fi cheia
misterului sunt material lemnos! Iată-le aici, rog colegii
să focalizeze rigola – alo, colegii, se poate rigola? – iar
acum ca să ne luăm lefurile, câteva minute din ceea ce vă
face să palpaţi înfriguraţi telecomanda – între timp
sunaţi-i pe inamici şi duşmanii de moarte spre a-i felicita
scrâşnit că în seara asta nu au fost pasageri în vehiculul
ce îl aveţi acum în imagine! Alo, regia!...

Între timp, sosise la faţa locului suav, cu discreţie şi
distincţie intelectuală inventatorul radiografiilor plaiului
aborigen, Papatapapp Ori Ratiocrafiefici. În agitaţia
generală, nici nu fu observat când urcă treptele uşii din
spate şi, privind inexpresiv la sheletul fără cortină ce
parcă fusese dat uitării, după ce constată că acela nu este
cadavrul din debara, zise dezinteresat, având în vedere
că nu se afla prin preajmă nici o cameră de luat vederi,
sau vreun microfon care să-i imortalizeze panseurile:

- Mda... în cazul de faţă, avem de-a face cu ceea ce s-
a concretizat în paradigma excepţia care confirmă regula,
dovedindu-ni-se cu puterea exemplului că în existenţa
obişnuită, precum în matematică şi fizică, trebuie lucrat
cu nenumăraţi coeficienţi de siguranţă; priveliştea ce ni
se devoalează acum în faţa ochilor nu mai arată ca o
dejecţie ci ca un schelet, a cărui inimă nu mai are cum să
arate ca un cur, întrucât asupra acesteia au acţionat de
mult factorii naturali de descompunere, cu aceleaşi
consecinţe de patibulă. În plus scheletul există, anusul,
nu, întrucât dacă funcţia crează organul, şi reciproca este
valabilă, având în vedere că cel puţin în ultima parte a
vieţii, cazul de faţă nu este suspectibil că ar mai fi avut ce
să ingurgiteze pe post de hrană zilnică, fiind deci o
rezultantă logică că nu a mai avut nici ce să expectoreze
pe post de fecală. De unde şi lipsa anusului...

Şi, zicând toate acestea, coborî alene din vehicul, de
abia pe trepte dându-şi seama că îşi ţinuse inutil până
atunci batista parfumată la nas, întrucât în faţă avusese
doar o privelişte lugubră, nu însă şi urât-mirositoare.

Intempestiv, de după un colţ, printre girofaruri şi
dubiţe, apăru cel al cărui plai fusese radiografiat de cel
ce cobora treptele vehiculului cu proba-martor, având
arborată distincţia unui demnitar ce coboară pe rampa
avionului de protocol.

- Unde e, mânca-ţi-aş?... Arătaţi-mi-l, ca să nu fac pe
loc o insolenţă! Păi se poate, mă-nţelegi - cu biştarii pe
care îi am de mărunţiş într-un singur buzunar, pot să-i
plătesc toate facturile restante pe un an – de ce să se
chinuie omu’? Arătaţi-mi-l numa’ – şi pe loc scot
magnoţii!...

- I-ar fi fost de ajuns măcar un corn pe zi şi un iaurt,
amărâtul de el, şi n-ar fi ajuns în starea de decrepitudine
în care este acum, zise     acru-dezabuzat cel a cărui
televiziune revenise iarăşi în directul spectaculos, după
pauza tehnologică aducătoare de salarii. – Dar nu vom

dezvălui ce marcă de lactate i-ar fi trebuit servite şi nici
ce unitate de panificaţie ar fi trebuit să-i asigure cornul,
ca să nu ne trezim la proces cu ei...

- Un corn pe zi!? Numa’ unu?! Acum chiar că îmi
vine să fac o insolenţă şi să îţi spun că cu teancu’ ce-l am
în ăstălalt buzunar nu un corn – zece, douăzeci, treizeci
de cornuri îi puteam da pe zi, plus o navetă de lapte!...
De când zici că stă pe scaunu’ ăla? De nouă sute de
zile?... l-ai testat cu Carbon13?... da’ ce este ăla...?
...Altceva decât Indicele Q...? ...aha... Ăăă... Păi dom’ne,
uite, cu jumătate din teancu’ ăsta îi dădeam... ăăă... hai,
nu o navetă, dar jumate de navetă de lapte plus nişte
iaurturi tot îi asiguram pe zi în tot acest interval... de ce l-
aţi lăsat, dom’ne să sufere, când eu eram cheia
problemei? Aaaa – păi mă enervez, nimic, nu vreau să
aud nimic – mă-nţelegi – că eu înţeleg         să-mi fi
ascuns situaţia dacă eram în campanie electorală, că să
nu v-o iau înainte - da’ cum mai e mult până la alegeri,
că nu degeaba abia au fost, nu vă înţeleg – mă-nţelegi...

Într-un colţ, mai aparte, mai retras, un domn distins
dar cu o barbă de creştin din primele secole ale prigoanei
păgâne dădea cu mâinile împreunate un interviu liniştit,
ca o alocuţiune de parastas. Era domnul Agabugle
Pardonenii, lider de frunte al Organizaţiei pentru Şuete
Sociale:

- Mneee... nici chiar aşa!... Am ajuns parcă într-o
buclă temporală, undeva la începuturile erei creştine,
când eclerorul a ceea ce aveau să fie mai târziu popoarele
„barbare” începeau să irupă neliniştit în istorie. Mneee -
ceea ce s-a întâmplat demonstrează lipsa comunicării
între cetăţeni, reliefează quasicolapsul către care se
îndreaptă infatigabil societatea noastră precum o galaxie
atrasă încet şi fatal către gaura neagră în jurul căreia
gravita de multă vreme, parcă maledictiv, a
egocentrismului feroce, laşităţii şi neimplicării îndelung
şi parcă insistent cultivate de potentaţi.

Se poate conchide că acel capăt de linie de obicei
liniştit avusese o seară într-adevăr zbuciumată; cu
excepţia celor trei îmbarcaţi spre a da declaraţii restul
cetăţenilor au fost lăsaţi să plece pe la casele sau
boscheţii lor, asta din pricina economiilor bugetare de 20
+ 25 + 15% = 20% jaf de la gura amărâţilor, tipice pentru
o criză care nu oferea resurse suficiente pentru alocarea
de combustibil necesar camioanelor spre a fi transportat
atâta amar de popor. Când ultima dubiţă cu luminiţe de
girofar şi sclipiri de şiş demară în trombă, un ultim
protagonist neidentificat dar cu statut de organ rostea
cele din urmă cuvinte  dintr-un interviu maraton în care
promitea că, în numele unei mai bune păstrări a liniştii
publice, niciodată unui eventual ins candidat la
generosul program „ultima casă” nu i se va mai permite
să ajungă în stadiul de descompunere, necum în faza de
schelet.
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Dan CUMPĂTĂ

The Painter of
Cosmic Light
Pictorul Luminii Cosmice

lleny Pendefunda might be a young artist, but
even so the interplay of light and shadow bring a
life to her paintings that resonates and lives

before the viewer. Her newest collection of art works
that have been showcased in United States of America
represents an ongoing artistic evolution shaped and
distilled by the observation of light and color while
exploring how the eye can create a composite
understanding of nuances of depth and atmosphere
through the substance of paint.

No doubt that the little master has that special gift
for color, where simplified lines and planes are
combined with dramatic interpretation of nature creating
an unique form of expression. In her paintings light
becomes something tangible and substantial, as
something that only reveals itself in the particles of
floating dust. She is capturing a sense of rhythm and
atmosphere with sophisticated colors, through an
innocent but deliberate brushwork. The veils of color in
Elleny’s paintings are stacking up like ancestral building
blocks, creating more depth and atmosphere with each
layer of paint.

You just have to take a glimpse to her artwork to feel
transposed into another world, a world of beauty and
intensity, a world of creation, a world of a bright artist
and unique talent.

lleny Pendefunda ar putea fi numită un artist
tânăr, dar chiar şi aşa interacţiunea dintre lumină
şi umbră aduce o viaţă în picturile ei care

rezonează şi trăieşte înainte de a o percepe privitorul.
Colecţia sa cea mai nouă de opere de artă pe care le-a
expus în Statele Unite ale Americii reprezintă o evoluţie
artistică în curs de desfăşurare modelată şi distilată de
observarea luminii şi culorii în timp ce explorează
modalitatea prin care ochiul poate crea o înţelegere
compozită din nuanţe de adâncime şi atmosferă prin
substanţa culorii.

Fără îndoială că micul maestru are acel har special
pentru culoare, unde liniile simplificate şi planurile sunt
combinate cu interpretarea dramatică a naturii creând o
formă unică de exprimare. În pictura ei lumina devine
ceva tangibil şi material, precum ceva care se revelează
ea însăşi în particulele plutitoare de praf. Ea
capturarează un sentiment al ritmului şi atmosferei, cu
culori sofisticate, printr-o inocentă, dar deliberată tuşă de
penson. Voalurile de culoare din picturile lui Elleny sunt
stivuire precum ar fi vechile clădiri, creând mai multă
profunzime şi atmosferă cu fiecare strat de culoare.

Ar trebui doar să iei un fragment din opera ei de artă
ca să te simţi transpus într-o altă lume, o lume de o mare
frumuseţe şi intensitate, o lume a creaţiei, o lume a unui
artist strălucitor şi a unui talent unic.

E E
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The afterimages left on the retina become composite
elements to the fields of color that hang in space, in the
atmosphere. It’s an odd science of exploration, to peel
away the layers of perception to examine the different
colors that build up to create the cosmic light and
espouses a marriage between real life and intergalactic
abstraction.

What once felt random and loose quickly becomes
very controlled and meticulous as the complexity of the
surface builds up, creating a carefully woven tapestry of
light and color.

Tornade 2

Imaginile remanente lăsate pe retină devin elemente
compozite ale câmpurilor de culoare care plutesc în
spaţiu, în atmosferă. Este o ştiinţă ciudată de explorare,
prin îndepărtarea straturilor de percepţie cu scopul de a
examina diferitele culori ce participă la crearea luminii
cosmice şi îmbrăţişează un mariaj între viaţa reală şi
abstractizarea intergalactică.

Ceea ce odată aleatoriu simţit şi pierdut devine rapid
foarte controlat şi meticulos încât complexitatea
suprafeţei construieşte, creând cu atentie o tapiserie
ţesută din lumină şi culoare.

Planete în delir
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Comentarii în

The Morning Call
Clubul Presei Transatlantice
Mioritza USA Newspaper
Chicagotribune.com
Herald-mail.com
The Baltimore Sun

Lansare de carte şi vernisaj

Imagine utilizată  de  agenţiile de presă şi mass-media din Statele Unite pentru a anunţa vernisajul expoziţiei lui Elleny Pendefunda
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Răsărit de lumină (Să fie lumină!)

Vizitatori şi cititori la Contemporary School of Arts
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Spiritul Crăciunului (La început a fost Cuvântul)

The creation of her paintings or drawings is like a
meditation, allowing her and the viewer to stay in a
timeless moment. When she’s working, I’m sure that she
finds herself apart from the distraction of the past and
the uncertainty of the future. Is as she stands on an
island of silence; an oasis that allows her to contemplate
a world apart from her everyday reality. The sensory
overload that is all to common is replaced with a
calmness that allows her to see more holistically, to
become energized and spiritually renewed. And so,
Elleny’s paintings allow the observer to be witness to the
process and in that moment of observation to share the
experience of inner peace, that will stay with you as her
creations will please art lovers…forever.

Creaţia picturilor sau desenelor sale este ca o
meditaţie, care să permită ei şi privitorului să stea într-o
clipă atemporală. Când ea lucrează, sunt sigur că se
trezeşte în afara evenimentelor trecutului şi incertitudi-
nea viitorului. Este ca şi cum ar sta pe o insulă de liniste;
o oază, care îi permite să contemple o lume de dincolo de
realitatea ei zilnică. Împovărarea sa senzorială, cea mai
obişnuită este înlocuită cu un calm care îi permite o
viziune holistică, pentru a deveni plină de energie şi
reînnoire spirituală. Şi astfel, picturile lui Elleny permit
observatorului să fie martor la procesul creativ şi, în acel
moment al vizionării să împărtăşească experienţa de
pace interioară, să te însoţească la fel cum creaţiile ei vor
place iubitorilor de artă ... pentru totdeauna.

Dan Cumpata
Master of Arts
Washington, USA
January 24th, 2013
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I sow Elleny's most impressive website! Her
paintings, too, are splendid. I was surprised by the
one with the pot and the flowers without stems:
don't think anyone everthought of that before!

Luigi Attardi,
Roma, Jan 2/2013

Contemporary School of Arts



Primãvara 2013 | Contact international 407

Coborârea Duhului Sfânt

Elleny Pendefunda - The Artist

In a quiet Saturday afternoon, while distinguished
guests listened to talented musicians, we had the
privilege to show the work of a very gifted artist Elleny
Pendefunda, that uses her ability to invent, depict, and
describe to create meaning.

In her work, the elements of composition, color,
space and movement are handled with great sensitivity.
As any young visual artist, she views the world with
acuity, aware of dimensions of space, color, and textures
unseen by those who simply look.

The process of creative interpretation as well as
thinking with an aesthetic sense is resulting in a unique,
personalized statement.

In a unique dance of color and talent, the more the
artist works and refines her work, the more artistic the
interpretation, setting the path for the future to become
one of the most distinguished and accomplished artists
in the world.

Ron LYTLE
Founder/CEO – CSAGI, Washington 15 dec 2012
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Apocalips

Dumnezeul celor vii
Împărăţia mea nu este din lumea aceasta (In 18,36)

Eu cred în tine, Doamne,
eu cred în univers, în soare şi în stele,
în lacrimi şi în păsărele,
în frunze înviate după toamne
în prag de primăvară..

Aştept ca îngeri să Te-anunţe
şi Luna plină de durere
să strângă viii ca să-ţi ceară
s-arunci pământului sămânţe
de moarte şi-nviere.

Elleny PENDEFUNDA
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Radu Călin
GEORGESCU

Florin Stoenescu
un Căutător perseverent

redem cu tărie că atâta vreme
cât iubirea naturii va fi atât
de răspândită şi de

puternică, motivul peisajului va
rămâne în continuare o formă
esenţială şi actuală de artă. De aceea
îl încurajăm pe Florin Stoenescu să
rămână un peisagist. Poate unul al
sufletelor...”

Cu aceste cuvinte, încheiam
acum doi ani, gândurile despre
artist. Cu speranţa unei continuări, a
perseverării în căutare. Iată că
intuiţia mea, ca privitor-iubitor al
artelor a funcţionat, şi astăzi artistul
Florin Ioan Stoenescu, recidivează,
invitându-ne să-i contemplăm
ultimele creaţii. Să privim deci şi să
desluşim…

În câteva dintre lucrările pictorului
Stoenescu, cu precădere în
neoimpresionistele peisaje marine,
sesizăm o violenţă hiperbolică în
concepţie, ca şi cum acest exces
energetic creator ar fi necesar pentru
a-i da forţa de realizare; bruscheţă
explozivă a începutului de ciclu
creator-apoi dintr-o dată luciditatea
creatoare revine.Ceea ce
caracterizează ritmul acţiuni plastice
la Florin Stoenescu, alături de cele
sus-spuse este cu siguranţă perpetua
reâncepere, nu din cauza unor
nerealizări ci mai curând din trăirea
savorii începuturilor, cu voie şi
voluptate create.

Infinitul mări, nu este o imensitate
dată şi fără de margini. Mai precis
este ceva ce nu este niciodată finit,
este ceva ce este fără să fie dat, este

ceea ce îl defineşte astăzi şi nu va
exista totuşi înainte de mâine, este
capătul întrevăzut, visat, palpat şi
totuşi de neatins, al unei mişcări
tălăzuitoare, în care vibraţia
elementelor de limbaj plastic
alternează, creând o unitate de
imagine, stil şi formă.

Omul-artist, Florin Stoenescu se
infăţişează privitorilor, ca o tensiune
rezultată din aplicarea a două forţe
opuse; fiecare dintre aceste forţe
urmărind distrugerea umanului- în
accepţiunea profană a termenului,
deoarece una ţinteşte Îngerul iar
cealaltă Animalul. Pascal a scris că”
omul nu este nici înger nici
fiară”,înţelegând că există o anumită
stare statică, o natură intermediară.
Astăzi şi aici în faţa noastră, Florin
Stoenescu nu este o stare, el este
interfaţa a două mişcări opuse dar în
aceeaşi măsură centrifuge, dintre
care una îl împinge către Sus, iar
cealaltă către Jos. Această intuiţie a
transcendenţei sale ni se relevă prin
însăşi prezenţa ei…libertatea
artistului.

Pictorul Florin Stoenescu are
experienţa constantă şi acesta e un
lucru notabil, a unei imprevizibilităţi
explozive pe care culmea, nimic nu
poate să o îndiguiască. Prin lucrările
sale Florin Stoenescu este un om
liber, căci artistul se simte un abis. El
priveşte în străfundul inimii sale,
suportând propria sarcină, damnat
a-şi justifica existenţa creatoare.
Privirea sa transpusă în pastă groasă
şi culoare întâlneşte de fapt condiţia
umană.

Putem afirma cu tărie că, pentru
artistul Florin Stoenescu, creaţia este
libertate pură; înaintea ei nu este
nimic, ea începând prin a-şi produce
propriile ei principii, inventându-şi
înainte de toate scopurile; prin
aceasta participă la gratuitatea
conştiinţei, ca fiind acea gratuitate
voită, ridicată la rangul de scop.

Ceea ce Florin Stoenescu numeşte
Natură reprezintă de fapt viaţa. Este
o mare forţă caldă şi abundentă ce
pătrunde peste tot, căci această
natură regăsită în mai toate lucrările
artistului este Binele care transcede,
în măsura în care devine”un dat”, o
realitate înconjurătoare şi care se
insinuează în creator fără ca acesta
să fi consimţit la aceasta.

Constatăm în cele din urmă că
expoziţia sa poate fi o schemă a
priori a sensibilităţii artistului Florin
Stoenescu, care funcţionează în
aparenţă în gol şi care ştie şi reuşeşte
până la urmă să-şi aleagă realizările
concrete şi viabile plastic.

Pentru că Ioan Florin Stoenescu vrea
în acelaşi timp să fie şi să existe,
pentru că fuge fără încetare de
existenţă în fiinţă şi de fiinţa în
existenţă, el nu mai este decât o rană
vie cu buzele larg deschise, iar fiece
act creator al său, fiece gând al său,
comportă două semnificaţii, două
intenţii contradictorii, ce se
generează şi se distrug una pe
cealaltă. Prin arta sa, creatorul
menţine Binele pentru a putea
săvârşi Răul, şi dacă face Răul,
aşteptăm în curând a saluta Binele.



C
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Elleny PENDEFUNDA

Şi profesorii expun
u experienţa anilor şi a zeci de expoziţii, profesorii
de specialitate de la Colegiul Naţional de Artă
"Octav Băncilă" au ieşit în faţa elevilor lor cu o

expoziţie colectivă pe care am vizitat-o şi imortalizat-o în
câteva secvenţe reprezentative.

Pisica era în vitrina librăriei de vis-a-vis...
Constantin Crengăniş

C
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Într-un colţ de expoziţie între creaţiile Miei Grivincă şi Constantin Crengăniş
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Premiul revistei CONTACT INTERNATIONAL Iaşi
la Concursul Naţional de Poesie "Nicolae Labiş"

Lilia BURLACU
Criuleni, Republica Moldova

laika
nu mai am nimic de pierdut şi asta pentru că

am pierdut tot ce putea să- mi cadă din
buzunare

cele mai preţioase închipuiri sunt cu tine
şi n-or să dispară

oamenii singuri trăiesc sub alte stele şi se
scufundă în vidul nimicniciei

până nu latră în ei big-bangul şi mai ales
dragostea

ta e cea mai infuriată particulă a
supernovei-mamă

oamenii singuri scriu povestea blugilor şi
zbiară înainte să doarmă amurgul lor e ca un

balaur eviscerat
în mansardă se preling maţele dehiscente şi

uşor midriatic
poemul îşi lasă haina

planeta roşie îşi aminteşte de Laika

în splina spaţiului tot timpul plină
ochiul atropinic al nopţii spânzurate de 9 ori

ca şi Odin
cu un singur cartilaj şchiopătând in jurul

terrei
zi-mi cât de nebună poate fi luna - mirarea

concavă plină de riduri
latenţa gropilor  prin care mă poartă noaptea

mi se pare de neiertat

azi am îngropat un câine negru cu gândul
îi ascund inima în suburbiile lutului şi

acolo e casa lui acolo o fi
flegma ochilor lui abia deschişi şi miaza ce-l

învaţă să mârâie
îi umplu nările cu nisip

mie ochii cu scârba din larvele lui nu vor ieşi
niciodată fluturi

trosnind ultima bomboană a copilăriei
mi-am făcut loc sa dorm lângă tine

fotonică
Îmi ştiu tendoanele de la un capăt la altul din

epoca de piatră
târându-mi fericirea de melc botezat în prima

lui ploaie-
binecuvântat norul

cu fiecare înveliş al carapacei îţi voi deschide
uşa

şi fug imperfect de pe-o nervură pe alta
când nu mai am răbdare ajung să sufăr pe

trotuar
se pare că

n-am să zbor niciodată

îmi iau pantofii şi umblu pe alte planete
fiecărui rege mă-nchin, ca o sticlă de vodka
cei mai luxoşi îşi scot cometele din parcare

ameţiţi, cu 200 ani-lumină/h

aorta-mi colectează afluenţi şi stă de veghe
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aorta-mi îmblânzeşte vene şi cobre, dar nu le
dă drumul

înăuntrul meu, pentru toate
aorta răspunde

port părul lung ca să-mi preling tăcerile
nu degete, cum ai crede, nimeni nu ştie
părul meu poartă munţi nerostiţi şi-aşa

umblu
până cocoaşa şi inima-mi vor umbri spatele

îmi iau poemul şi umblu pe alte planete e frig
şi mă-ndop cu sânge rece

ca un animal

“…te-am sărutat lins sărutat decupat
şi-nfipt undeva să te pot citi zi şi noapte
tu forma mea pură  tu poemul meu ideal”

(Ilja Leonard Pfeijffer)

Pornesc  prin tine cu paşi grăbiţi
ca un antibiotic din ultima generaţie a

poeţilor dispăruţi
dispari rană

am douăzeci de nasturi şi nici o virgulă
nici un bonsai nici un plop în detrimentul

artei
imaginaţia mea e un patruped  scos la

plimbare
tot timpul pierdut în gunoaie

Din mii de eprubete am potrivit magia
ca un maestru al chibzuielilor cabalistice

tandre
am  răsturnat   tomberoane  şi  flori şi am  râs

am  plâns cu sevă de sihlă  oroarea

Poeţii adevăraţi  sunt încăpăţânaţi şi
politicoşi

din când în când scuipă pe ele bloguri şi
sentimentele tale de dimineaţă

poeţii adevăraţi  îşi spun rugăciunile în
muzee

păşesc subtil să nu-şi trezească feţii
în  fiecare  poem  doarme câte unul gol gata

gata să ţipe

aşa scriind cu certitudine am facut
ochii amarâţi ai foii să plângă

cară-mă-n spate, sunt carapacea ta, poemule

planeta
micului prinţ
cu manta şi coroana catapultat în spaţiu

de veghe gânditorul în centrul nebuloasei
unde culorile nu au nici nume, nici umbră

pământul gol cu meridiane-n strune
o-aşteaptă pe eos să-l nască

cei mai mulţi dintre oameni ar vrea să
cunoască lumea

dar
planeta lor nevăzută nu le dă drumul

înca mai eşti în acel oraş metropolă a luminii
şi cauţi oameni

libertatea necunoscută de nimeni
sau e doar un zbor pentru tine

de la planeta a 4-a la amatorii de whiskey
jack daniels gentleman jack

o vulpe roscată-şi scoate coada prin gâtul
sticlei

doar ea va vorbi cu tine

ce ai tu, micule prinţ, în afară de- o roză
în lumea aceasta nu se-mplinesc dorinţele

în lumea aceasta nu se desenează nici o oaie
doar tancuri roboţi nave spaţiale micule prinţ

timpul ne urmăreste ca o umbră  imediat
bătrână

până-şi găseşte coasa uitată pe un câmp cu
grâne

trei nopţi şi o statuie de bronz aşteaptă după
râul Lethei

si o javră flămandă ameninţă păcătoşii colţii
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iertare nu va fi să fie

dragă Freyr, salvează -mi planeta
a mea

şi a prinţului mic

iarnă
ninge

şi-n noroiul umed
fulgii mor

se sparg în gheaţă
numai corbii încă zboară
croncănind cu vervă falsă

în amurg
te-neacă fumul

alb de pene ude, arse
răscolind în aer tulbur

şi clădind troieni de oase
înfloresc în lut doar crinii

otrăvind
înabuşit toţi corbii

sub un cer vernil se-nalţă
munţi

în ritual de doliu

avion
când  avioanele străpung aerul

si dungile lor albe devin rana plamânilor mei
strigătul de glorie al vulturilor sălbatici

dispare lent cu tot cu gândurile
oamenilor purtaţi pe deasupra noastră

fiecare zbor duce râsete, şampanie si frică
dar mai ales gânduri fiindcă de sus

lumea e doar bolovani bolovani şi smoala
lipicioasă ca o urmă de limax

întinsă cu lene

tineri
Apele se răsucesc fără a-şi găsi locul în

mariane
si de aceea nici in noi

picăturile n-au ascultare de sine
se zbat capcane cu şoareci mutilaţi se

aruncă cu bolovani în umbra ce rămâne în
spate

când oboseşte şi soarele
ne apărăm singuri

când viaţa umblă prin noi mai sălbatică decât
fomorii

percepţia elegantă a animalului
sau sclavia orgoliului
ne naşte încă o dată

suavă şi mută clipă a eternităţii
suntem tineri

cu o vointă mai puternică decât foamea
frica si nepăsarea încarcerate

peste suflete murdare cu picioarele goale
mergem

nesătui de drum
niciodată

oceanele işi spun ultima dorinţă balenei
albastre

noi nu vom avea niciodata ultima
fiecare va fi
cea dintâi

nu ne vom lua ramas bun
înainte să ne plouă

stelele

şi nu vom căuta
cele mai firave cuvinte

pentru a iubi
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gogoaşa

şi ştiu că el nu mai vine pe aici
şi mi se pare de
neiertat uitarea

îmi aştept trenul şi imi pare rău

ele vin ele pleacă unii plâng unii aşteaptă
eu le fac pe-amândouă mai puţin ultimul

statuile merg în gara cu pălariile evanescente
cerşetorii ne plâng de milă

işi plimbă câinii, noi-sufletele din când în
când

câinii se pierd
când în jur îi numa gogoşi şi vanilie

şi atunci
numai sufletele ramân să aştepte

trenul vine şi frâna lui îmi zgârâie rana
când se opreşte mă gândesc

de ce vroiam să plec

el nu mai vine pe-aici
şi mi se pare de neiertat

trenul nu aşteaptă şi de fiecare dată rămân
singură

cu o rană mai mare decât
gogoaşa

aruncată în gură de câine

Noi apariţii la Editura Contact
international

Volumul Poesii alese/ Poesias escogitas cu versurile mai puţin cunoscute
şi traduse în alte limbi ale pământului din lirica poetului nostrum
naţional, Mihai Eminescu a apărut în pragul zilei sale de naştere şi a fost
lansată la Iaşi, în Copou (afiş) şi la Vila Sonet (foto), la Biblioteca
Judeţeană Botoşani cu participarea condeielor de aur ale poesiei
româneşti contemporane, sub egida Uniunii Scriitorilor din România.
Editată în condiţii grafice de excepţie tălmăcirea lui Mario Castro
Navarrete s-a bucurat de un real interes şi succes (J.C.P.)
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Catinca AGACHE

Poeţi ai agorei şi
poezia patriotică
basarabeană
contemporană

n ultimii ani, sindromul demolărilor
şi ,,demitizărilor”, atacarea numelor
consacrate şi tentativa de înlocuire a

lor cu ,,modele” intelectuale rupte de
rădăcini, de tradiţie, promovarea unor
proiecte culturale fără identitate naţiona-
lă1, au provocat o gravă bulversare a
valorilor. În această atmosferă de
respinge a însăşi ideii de românism, de
căutare obsedantă a oricărei fisuri a
constructului identitar şi parodiere a lui2,
generaţii de tineri s-au trezit cu valori
fundamentale, precum patrie, patriotism,
moralitate, istorie naţională, demnitate,
golite de conţinut. Asistăm, de aproape
un deceniu şi jumătate, mai exact de la

1 ,,Identitatea românească derivă din participarea
indivizilor la practicile culturale şi  activităţile proprii
românilor, presupune atitudini pozitive faţă de
membrii grupului naţional, ataşament şi mândrie
naţională, sentimente de protecţie, determinate de
apartenenţa la o naţiune, loialitate faţă de membrii
grupului naţional,  revendicarea unei obârşii comune
şi împărtăşirea aceloraşi tradiţii şi
obiceiuri.”(Constantin Schifirneţ.Identitatea românească
în contextual modernităţii tendenţiale, ,,Revista de
sociologie”, nr.5-6, 2009, p.461-480).
2 Pus în discuţie de doctrinele moderniste şi
postmoderniste ce vizează oportunitatea statului
naţional, având în vedere integrarea colectivităţii
naţionale în structuri supranaţionale. ,,Cine suntem?”
se întreba retoric Samuel Huntington, care vede
salvarea societăţilor umane tocmai în înnoirea
vitalităţii şi identităţii acestora. Identitatea naţională
se află într-un proces de modelare şi remodelare
continuă;vezi teorii precum:,, identităţi concurente”,
,,identităţi sociale hibride”, ,,identităţi specifice”.

polemica aprinsă născută de ,,Dilema”,
nr. 265 (27 februarie - 5 martie 1998) cu
titlul tematic provocator şi consternant
Cazul Eminescu3, urmată de scandalul ma-
nualelor alternative de literatură română
(şi de istorie), la o împărţite a vieţii
culturale şi literare româneşti în două
tabere aproape ireconciliabile. S-au
polarizat astfel, de o parte, aşa-zişii
,,tradiţionalişti”4, în general, scriitori
ataşaţi de valorile naţionale, pe de alta,
,,postmoderniştii”(autoproclamaţii ,,eli-
tişti”), care s-au coalizat pentru spargerea
canonului literar existent (prin demitiza-
re, fragmentare, contestare chiar şi a
noţiunilor de patriotism, poet angajat,
poet naţional, considerându-le ,,contra-
productive pentru cultură”) şi introdu-
cerea altuia nou. În această ultimă

3 Sub pretextul necesităţii revizuirii canonului literar,
detractorii lui Eminescu au avut un scop precis:
dărâmarea mitului naţional, ori unui popor, dacă i se
ia mitul, nu există în istorie. Unele din aceste atitudini
sunt, probabil, teribilisme, care vor să şocheze - Vezi:
Cezar-Paul Bădescu: ,,Poezia lui Eminescu nu mă
încânta, de fapt ea nici nu exista pentru mine, decât cel
mult ca obligativitate şcolară.”(Argument) ş.a -, altele
folosesc pretextul reconsiderării unor formule
consacrate - Nicolae Manolescu: ,,Poetul e îngropat
sub respectul datorat poetului naţional. Nefericită
formulă!” (E o întrebare!); Mircea Cărtărescu: ,,a
dărâma imaginea fizică a marelui poet, cea serafică şi
nepământeană pe care o ştim din celebra fotografie a lui
Eminescu”etc.
4 Numiţi astfel de cei care limitează identitatea
naţională la tradiţionalism.

categorie se află gruparea, mai vocală, a
celor care au pledat pentru scoaterea din
literatura română a unor scriitori
consacraţi, precum Călinescu, Sadoveanu,
Nichita, Sorescu, Preda ş.m.a., pe aşa
numite motive etice, morale, respingând
tot ce vine pe filieră naţională, în favoarea
unor texte atemporale şi anistorice. Sunt
respinse filme mari precum ,,Mihai
Viteazul”5, din aceeaşi tendinţă a negării
ideii de patriotism. Lucrurile au mers atât
de departe, încât au forţat şi presa, şi
cititorii, să opteze între unii sau alţii,
ajungându-se astfel la găşti literare şi la
publicuri care nu se amestecă unele cu
altele, nu se acceptă, se critică vehement,
la situaţii de-a dreptul sufocante. În acest
început al secolului XXI  iubirea faţă de
ţară a fost pusă la colţ în România, mulţi
decarând, în consecinţă, că sunt sătui de
România şi că e o ţară de nimic.
Radiografiind climatul cultural din
ultimele două decenii, Eugen Simion îl
aprecia ca fiind ,,dominat de confuzii şi de o
laşitate intelectuală generală.”6 Se-nţelege că
sunt la fel de nocive spiritului intrinsec al
literaturii atât poziţionările celor care
apelează la simbolurile naţionale în texte
slabe, nesusţinute în plan estetic, cât şi ale

5 Film realizat de Sergiu Nicolaescu, ce rămâne în
topul celor mai de succes filme din lume(locul3 în
top,2000)
6Eugen Simion. Cuvânt înainte la vol.O istorie critic a
literaturii din Basarabia, Chişinău, Ştiinţa-Arc, 2004.

Î
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celor care încearcă să şocheze prin
profanarea aceloraşi simboluri ce ar
trebui să fie sfinte pentru orice naţie,
ambele atitudini făcând enorme deservicii
culturii române privită în devenirea sa.
Dar noi vorbim aici despre acei scriitori
basarabeni contemporani care reprezintă
prin scrierile lor, prin atitudinile publice,
conştiinţa naţiunii. Lupta între generaţii a
existat dintotdeauna şi ea este benefică
pentru evoluţia unei literaturi până la un
punct, adică atât cât să nu demoleze
stâlpii ei de rezistenţă, menirea adevărată
a noii ganeraţii/promoţii fiind aceea de a
intoduce o altă paradigmă, născută însă
în continuarea celei existente şi coabitând
cu aceasta, determinând-o să ia act de
schimbare. Doar că aici nu este vorba
numai de lupta pentru a impune noul, ci
de mult mai mult. Paradoxal este faptul
că în vreme ce înainte de 1989 scriitorii
formau o castă unită, în general, întrucât
aveau de luptat cu flagelul proletcultis-
mului pentru a se reveni la estetic în
literatură, după acest an definitoriu, lupta
nu se dă atât în plan estetic - deşi
motivaţia aparentă a majorităţii ,,postmo-
derniştilor” aceasta pare să fie -, cât
pentru supremaţie în lumea literară (sau
din snobism, bravadă, orgolii, aplomb
distructiv, ori, mai prozaic, pentru a servi
unor interese străine spiritului naţional
etc.). Din păcate, dihonia postdecembristă
din plan literar şi cultural românesc s-a
extins ca pecingenea şi în Basarabia, şi în
Nordul Bucovinei, şi în celelalte
comunităţi româneşti de lângă noi, şi în
diaspora7, încât tendinţa de a nega corifeii
(fixându-i pe etnocentrism, nerecunoscân-
du-se modernismul nuanţat al operei lor)
şi de a aşeza în locul acestora nume noi,
unele importante, altele fără altă valoare
decât aceea de a fi foarte virulenţi cu
înaintaşii, este aproape generalizată.

Privită din această perspectivă, se
poate spune că poezia patriotică auten-
tică8 - subiectul delicat al intervenţiei
noastre – a devenit după 1990 cenuşă-
reasa, fiind împinsă sub semnul
interdicţiei, fenomen foarte vizibil în viaţa
literară din România (unde tema a fost
mânată să devină tabu, sau pusă în cheie
parodistică, într-o cu totul altă formulă
lirică, de către unii dintre optzecişti),
extins, ceva mai târziu şi în provinciile
istorice româneşti. A face abstracţie de
această componentă patriotică înseamnă a
nu lua în considerara o realitate dată, şi

7 Vezi şi politica neechilibrată, părtinitoare, a I.C.R.
8 Vezi: Ioana Bot. Poezia patriotică românească,
Bucureşti, Editura Humanitas Educaţional, 2001, 232
p.

anume că dintotdeauna popoarele au
simţit nevoia de exprimare a apartenenţei
identitare prin creaţii literare, dorinţă care
subzistă, că literatura în sine ar fi mai
săracă prin amputarea unei părţi
substanţiale a ei. Aceasta nu înseamnă,
cum susţin unii din reprezentanţii noului
val optzecist/ douămiist că atentează la
universalitatea sa, dimpotrivă, spre
universal nu se poate intra decât prin
naţional.9Să amintim că chiar între
premiaţii Nobel se află scriitori care au
dezvoltat discreditata de astăzi tematică
patriotică (Kundera ş.a., ş.a.), şi că ea
continuă să fie exploatată în literatura
universală, chiar dacă curentul general
este de eliminare a sa? Să menţionăm şi că
ea nu este apanajul unei singure generaţii.
Identificată de cei care o contestă cu
osanalele deşănţate  adresate foştilor
conducători politici (ce au compromis-o,
din păcate), se omite că lirica patriotică
(literatura patriotică în general) are o
istorie ce vine tocmai din evul mediu, că a
făcut istorie, fiind concretizată în nu
puţine opere de neuitat, că a existat un
filon de liricitate de-a lungul evoluţiei
poeziei româneşti, dincolo de mode şi
curente literare, şi că s-a legitimat prin
forţa de exprimare a nevoii de identitate
colectivă, de apartenenţă  la o comunitate
– constantă a sufletului oricărui popor. Să
nu uităm că în perioada postbelică a
existat o poezie subversivă, de tip
,,esopic”, o poezie de rezistenţă cu mesaj
mobilizator, o poezie ca expresie a exilu-
lui, a căror valoare este incontestabilă,
fiind ilustrată prin reprezentanţi de vârf.
Repudierea (parodierea) acestei compo-
nente patriotice din spaţiul literaturii
postdecembriste (după un proiect bine
urmărit şi motivat: nu mai e nevoie, a
trecut timpul etc), ca şi din programele
educaţionale, culturale, degringolada
intelectuală, îşi au partea lor de responsa-
bilitate în dezorientarea instalată mai ales
în rândul tinerilor (fără a se generaliza,
din fericire). Tocmai pe acest considerent,
şi pe altul mult mai larg, cel al
tăvălugului globalizării şi al ştergerii
identitare, este nevoie, oricât de
paradoxal ar părea în acest început de
secol şi mileniu, şi de poezie patriotică, ca
expresie a identităţii unui popor. Cu o

9 Vezi Vasile Ernu. Poate fi literature patriotică?,
,,Timpul.md.”, 3.01.2013 [,,Arta, literatura nu pot fi
patriotice.(…)Literatura care se vrea patriotică, naţională
este orice altceva, numai literatură nu.(…) Literatura, ca
orice gen artistic, este prin excelenţă universalistă.
Naţionalismul, însă, nu este universalist.(…) Un scriitor
nu-şi poate ignora limba şi spaţiul din care vine, însă nu
trebuie să se lase în niciun caz sedus de „fiorul patriotic”]

condiţie, însă, cea dintotdeauna, ca
aceasta să nu se confunde cu (pseudo)-
literatura patriotardă, cu patetismele,
laudele indecente, sunetul distonant de
trompete, jeluirile, ci să se păstreze în
canoanele esteticului, să fie inteligent
scrisă, înnoitoare, să posede forţa de
transfigurare poetică a istoricului, ocazio-
nalului, să sublimeze estetic o temă atât
de generoasă, indiferent că e scrisă în
cheie modernă, transmodernă etc. Este,
de altfel, şi definiţia lirică, metaforică,
sugerată de Nichita Stanescu: ,,Despre
patrie se pot spune/ cuvinte scrise cu coltul
inimii noastre /.../cuvintele au lama de brici/
intrând în miracol, cu tandra mirare".(Cu
coltul inimii).

Cât priveşte spaţiul literar basara-
bean şi bucovinean, aici trebuie pornit de
la o altă realitate determinantă, care a
făcut ca ,,însusi gestul de a scrie în limba
română”să poată ,,fi asimilat unuia de
expresie a patriotismului“, cum afirma
Ştefan Augustin Doinaş. Aici poezia
patriotică are o istorie aparte, care nu
poate fi ruptă de contextul specific în care
a evoluat, o respiraţie aparte. Eugeniu
Coşeriu10, renumitul lingvist cu profunde
cunoştinţe de estetică, surprindea foarte
exact realitatea literară basarabeană:
„Despre moldoveni s-a spus că fac literatură,
poezie patriotică, un fel de poezie depăşită, că
nu sunt destul de moderni şi că nu sunt
cosmopoliţi, confundându-se, între altele,
cosmopolitismul cu universalitatea. Cu
dreptate însă, intelectualii moldoveni şi-au
făcut datoria către poporul lor, către
comunitatea lor şi s-a vădit în ultimii ani că
acolo au fost şi sunt conştiinţa
naţiunii.”11;,,Poezia nu e poezie prin tema
externă, ci este poezie prin universalitatea
care se creează în poemul individual. Această
fiinţă a lor, a poeţilor, e şi fiinţa poporului

10 Eugeniu Coşeriu (sau Eugenio Coseriu: n. 27 iul.
1921, comuna Mihăileni, jud. Bălţi, România, azi, R.
Moldova-d. 7 sept. 2002, Tübingen, Germania;
lingvist român din exil, membru de onoare al
Academiei Române (1991),fondatorul primei şcoli
lingvistice din America de Sud, al Şcolii lingvistice de
la Tübingen, părintele lingvisticii integrale.
11Eugeniu Coşeriu. Deontologia culturii, în Idem,
Prelegeri şi conferinţe (1992-1993), supliment al
publicaţiei „Anuar de lingvistică şi istorie literară”, t.
XXXIII, 1992-1993, Seria A. Lingvistică, Iaşi, 1994, p.
180. (,,Aceşti poeţi au scris cu pasiune despre limbă, de
exemplu, spunea cineva odată: «Cum poţi să iubeşti limba,
cum poţi să faci dragoste cu o abstracţie?» – se întreba
chiar Croce. De remarcat însă că aici nu e vorba de o
abstracţie. Este vorba, în acest caz, de fiinţa însăşi a
naţiunii de dincolo de Prut, care se arată, se vădeşte în
limbă. De aceea, fără îndoială, poeţii au cântat limba:
fiindcă înţelegeau să-şi cânte fiinţa proprie cântând
limba….’).
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românesc de dincolo de Prut.”12 Nu astfel
gândeşte, mai nou, şi Nicolae Manolescu,
care i-a exclus, din a sa Istorie critică a
literaturii române, pe scriitorii de dincolo
de Prut, considerând că „Basarabenii,
numeroşi, inegali, sunt, cu puţine excepţii
(Vitalie Ciobanu, Leo Butnaru), depăşiţi cu
totul (Grigore Vieru) ori defazaţi
(majoritatea). Locul lor într-o istorie a
literaturii române nu se poate încă stabili cu
precizie.”13- linie urmată şi de Ion Simuţ14,
mai nuanţat însă. Este o atitudine
nedreaptă cu efortul creator al scriitorilor
basarabeni, mai ales că vine dinspre un
critic redutabil care are în jurul său o
,,adevărată curte regală” ce naşte zilnic
prozeliţi şi dincolo de Prut. Opus acestor
două puncte de vedere, Eugen Simion,
foarte bun cunoscător al spaţiului literar
şi cultural basarabean, cu obiectivitatea şi
echilibrul ce-l caracterizează, pune un
diagnostic just, subliniind că o istorie
literară nu poate face abstracţie de această
componentă a ei (,,nu poate renunţa la
părţile noastre răsăritene(unde s-au întâmplat
multe şi destinele scriitorilor au fost
mistificate, reprimate, suprimate etc), la
biografia autorilor, la istoria vieţii culturale şi
la prezentarea istoriei politice şi sociale care
au dominat literatura şi, de multe ori, au
influenţat destinul operei.”).15Pe aceeaşi
direcţie se înscrie şi Alex Ştefănescu16, un
alt apropiat al spaţiului literar în discuţie
(,,Este o mare deosebire între un poet din
Republica Socialistă România care glorifica
limba română în timpul comunismului şi
unul din Republica Sovietică Socialistă
Moldovenească ‹Moldavskaia Sovetskaia
Soţialisticeskaia Respublika› care glorifica
aceeaşi limbă în aceeaşi perioadă. Primul se
simţea în siguranţă pentru că politica oficială
a PCR era naţionalistă şi singura lui grijă
rămânea să nu semene stilistic cu
versificatorii de ocazie. Al doilea trebuia să-şi

12 Eugeniu Coşeriu. Universul din scoică (interviuri),
Chişinău, Editura Ştiinţa, 2004, p. 25(,,Cum s-ar putea
pretinde ca aceşti poeţi să nu cânte poporul şi să nu arate
că se găsesc într-un moment agonic, în sensul etimologic,
adică într-un moment de luptă pe viaţă şi pe moarte? Şi
dacă acesta este sentimentul care i-a dominat şi dacă au
universalizat acest sentiment, trebuie să-i preţuim, să
înţelegem că aşa trebuie să facă şi că au făcut bine cât şi
cum au făcut”).
13 Nicolae Manolescu. Istoria critică a literaturii române.
5 secole de literatură, Piteşti, Editura Paralela 45, 2008,
p. 1401.
14 ,,Poezia basarabeană nu are (decât dacă vrem să
întreţinem o iluzie) poeţi de anvergura lui Nichita
Stănescu, Ştefan Aug. Doinaş, Leonid Dimov, Marin
Sorescu, Ion Caraion etc., nici poete de talia Anei
Blandiana, Ilenei Mălăncioiu sau Angelei Marinescu.“
15 Eugen Simion. Cuvânt înainte la vol.O istorie critic a
literaturii din Basarabia, Chişinău, Ştiinţa-Arc, 2004.
16Alex Ştefănescu. Istoria literaturii române
contemporane: 1941-2000, Bucureşti, Editura Maşina
de scris, 2005.

asume un destin de proscris, să-şi rişte
libertatea, iar uneori viaţa însăşi, în condiţiile
în care în Basarabia aflată sub ocupaţie
sovietică limba română era, în diverse forme,
scoasă în afara legii”)17. Alături de ei,
Dumitru Micu, Ion Rotaru, Constantin
Ciopraga, Dan Mănucă, A.D.Rachieru,
Theodor Codreanu ş.a., au mai recuperat
din uriaşul handicap de receptare a
acestei părţi importante a literaturii
române. Opinia majorităţii criticilor
literari din România, care au intrat în
contact direct cu scrisul românesc din
Basarabia, e că aici se scrie o literatură
valoroasă, proaspătă şi viguroasă, ilus-
trată de talente incontestabile în poezie,
proză, dramaturgie, publicistică, istorie
literară, care a rezistat eroic ideologizării
brutale, supravieţuind miraculos (în mare
măsură şi prin filonul patriotic autentic al
textelor publicate) şi că ea a adus în plan
literar larg românesc nota ei de
specificitate şi originalitate. Nimeni n-a
argumentat mai bine asta decât Mihai
Cimpoi18, care, venind din interiorul ei şi
având mereu perspectiva întregului şi a
,,dreptei cumpene”, a scos-o la lumină,
trecând-o primul prin filtrele axiologice
neiertătoare, integrând-o spaţiului larg
literar românesc. A face abstracţie de
acest uriaş efort critic şi istoriografic
înseamnă o gravă şi impardonabilă
omisiune. Încheierea marginalizării şi
izolării acesteia, după 1990, a fost urmată
de un examen dur, dureros uneori, pe
care a trebuit să-l dea în direcţia
sincronizării totale cu fenomenul literar
românesc din ţară, prin recuperări rapide.
Iar scriitorii de aici au avut curajul

17 Alex Ştefănescu. Poet şi om de atitudine, ,,România
literară “, 2012.
18 Mihai Cimpoi (n. la 3 septembrie 1942, sat Briceni,
comuna Larga, judeţul Hotin; critic, istoric literar,
filosof al culturii; membru de onoare al Academiei
Române). O istorie deschisă a literaturii române din
Basarabia, 1996, 1997, 1998, 2002.

confruntării şi validării axiologice a
operei lor, unii trecându-l, alţii, nu.
Numai că, în procesul receptării critice
din România a intervenit subiectivismul,
de apartenenţa sau nonapartenenţa la
gruparea de putere instalată în viaţa
literară şi culturală românească
depinzând notele, mai bune sau mai
puţin bune. Aşa se face că, în ultimul
deceniu, în vreme ce scriitorii care au
istoricul merit de a fi înfăptuit revoluţia
prin aşezarea poeziei lor în faţa tancurilor
sovietice sunt trecuţi într-un con de
umbră, consideraţi în bloc ,,depăşiţi’,
,,defazaţi”, cei care s-au bucurat de noile
realităţi instalate datorită implicării
acestora, cei ce se proclamă postmoder-
nişti sunt văzuţi metaforic drept
,,privighetori între vrăbii”19. Starea
semnalată se perpetuează până astăzi, din
păcate, de unde şi atitudini de omitere
sau de negare, ori, dimpotrivă, de laude
uneori nesusţinute de operă, ceea ce
denotă fie rea credinţă, fie necunoaştere a
realităţii. I s-a reproşat poeziei basarabene
şi nordbucovinene contemporane, de
către o parte a criticii literare din ţară,
tocmai această dominantă a sa, dragostea
faţă de patria istorică, de ţara rotundă, de
ţara imaginară, de limba maternă, de
toposul pierdut, dorul de Eminescu,
cultul lui Ştefan ce Mare, exprimarea
nostalgiei sufletului românesc etc,
neînţelegându-se că tocmai prin simbo-
lurile menţionate20 literatura română din
aceste ţinuturi istorice, îmbrăcată în haina
străină a alfabetului chirilic până în 1989,
s-a putut salva, a putut rezista, a păstrat
aprinsă flacăra românismului. Că nu tot
ceea ce s-a scris se ridică la înălţime, asta
este o cu totul altă chestiune. Doar că

19Ion Simuţ . Privighetori printre vrăbii,  ,,România
literară“, nr.35, 2005.
20,,identitatea  naţională, realitate multidimensională,
alcătuită din limbă, sentimente şi o simbolistică
specifică.” (C. Schifirneţ.op.cit.).
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poezia scriitorilor basarabeni din prima
linie cuprinde şi caracteristici moderne,
nu numai ,,tradiţionaliste”(în sensul plin
al cuvântului), etnocentrice, unele care
trancend naţionalul mergând spre
universal, că a dezvoltat o componentă -
poezia pentru copii (literatura pentru
copii), neglijată în România, după 1990 –
care a făcut-o cunoscută peste hotare21.
Vorbind despre această sensibilă şi
minimalizată temă, Grigore Vieru, foarte
atent la dezbaterile din plan teoretic
literar, a simţit nevoia unor nuanţări
lămuritoare: ,,Patriotismul nostru se
deosebeşte radical  de patriotismul altor
popare. Patriotismul nostru înseamnă
apărarea permanentă a Limbii Române, a
Bisericii strămoşeşeti şi a Istoriei românilor-
valori aflate necontenit în mare primejdie”22.
Pe aceeaşi linie, a unei înalte conştiinţe a
veacului şi naţiei sale, se înscrie şi Mircea
Lutic, decanul literelor româneşti din
Cenăuţi (,,După mine, sentimentul iubirii de
ţară constituie nucleul etic al literaturii. Un
creator autentic şi onest e obligat să-şi
onoreze datoriile faţă de comunitatea care i-a
dat suflare de viaţă, să trăiască cu bucuriile
integrării în ea. Nu-şi poate îngădui, deci, în
nici un chip să evadeze, să stea în extempo-
ralitate, să fie anistoric.”)23. Câtă deosebire
între responsabilitatea în faţa istoriei a
celor doi scriitori menţionaţi şi ceea ce
afirmă, spre exemplu, Mircea V.Ciobanu,
care se aventurează să susţină că în
perioada 1991-2010 s-a promovat „doar un
fel de cultură: cea zgomotos-patriotică, foarte
puţin eficientă, dacă nu nocivă”! (Atacurile
la adresa scriitorilor patrioţi vin mai dur
din interiorul spaţiului cultural basara-
bean24). De reţinut că, vreme de 50 de ani,
în pofida unei realităţi absolut ostile
scrisului românesc, a existat aici o
extraordinară  efervescenţă creatoare, o
nostalgie continuă pentru un topos
pierdut, o căutare plină de fervoare a
propriei identităţi. Fenomenul mişcării de
renaştere culturală a fost posibil în

21 Dovadă sunt premiile ,,Andersen” deţinute de:
Grigore Vieru, Spiridon Vangheli, Nicolae Dabija, Ion
Hadârcă, Iulian Filip ş.a.
22Adalbert Gyuris. Interviu cu Grigore Vieru:
Patriotismul nostru nu este o slăbiciune sentimentală, ci o
datorie bărbătească, ,,Convorbiri literare”, ,,Caiete
silvane”, 11 febr. 2009.
23 Vasile Tărâţeanu. Scriitorul trebuie sa vegheze la
trecutul, la prezentul şi la viitorul neamului(Interviu cu
Mircea Lutic), ,, Glasul Bucovinei”, nr.1, 2010.
24Vezi Vasile Ernu. Poate fi literature patriotică?,
,,Timpul.md.”, 3.01.2013 [,,Ce s-a întâmplat însă odată
cu perestroika e o altă poveste. Au ieşit în prim-plan
„patrioţii literaturii”. Din punct de vedere literar şi
cultural a fost un regres faţă de anii ’60-’70. (…) din punct
de vedere cultural a fost un regres şi o ieşire dintr-un
anumit tip de universalism pe care-l deprinsesem în anii
precedenţi.“]

contextul mai larg al deschiderilor din
planul literaturii sovietice pe ansamblu,
de mersul căreia a depins până în 1989.
Evoluând pe cele câteva paradigme clar
delimitate în lirica din patria istorică, la
care s-a raportat (prin sinuozităţi şi
reveniri continue) - ,,cu elanuri cosmo-
logice (Nicolae Labis) sau abordând
limite ale limbajului (Emil Botta, Stefan
Augustin Doinas, Nichita Stanescu) ; cu
tentă patriotic-religioasă (Ioan Alexan-
dru) sau ironic demitizantă (Marin
Sorescu, Mircea Dinescu, generaţia '80)” -,
lirica postbelică basarabeană şi-a croit
propriul său contur. Ea îmbogăţeşte
imaginarul poetic al literaturii generale
române prin nota de originalitate, zicerile
aforistice, cu substrat aluziv, subversiv,
prin prospeţimea, candoarea şi vigoarea
discursul liric, magia verbului, orfismul
pur, muzical şi incantatoriu, prin curaj şi
înălţime morală, religiozitate şi smerenie
în faţa simbolurilor naţionale, prin
sintagme, viziuni şi sonuri de mare
noutate şi muzicalitate, prin poemele-
şlagăr sau cele explozive, sonetele,
meditaţiile, romanţele resuscitate, ori, mai
nou, prin ineditul şi extrovertismul zicerii
postmoderniste, ce nu o dată transcend
naţionalul etc. Adrian Păunescu25, foarte
apropiat de acest spaţiu literar, vorbea
chiar despre ,,marea poezie de la Chişinău”,
de ,,simplicitatea, de îndurerarea, de
fatalitatea poeziei basarabene”.

O foarte scurtă incursiune în istoria
postbelică a scrisului românesc în
Basarabia impune a trece în revistă rapid
câteva momente cruciale şi caracteristici
definitorii care explică de ce sentimentul
patriotic a fost şi este atât de necesar
prezent în literatura publicată aici. În anii
`50, accesul la literatura română tipărită
în patria istorică a fost interzis, cuvinte, ca
„România”, „român”, „românesc”, „ro-
mâneşte” fiind eliminate din lexicul, nou
botezat de cuceritori, „moldovenesc”,
singură, apariţia săptămânalului ,,Cultura
Moldovei” (1956), reprezentând, ,,semnul
unor vremi noi” (Ion Ungureanu). Anii
`6026 aduc sesizabile schimbări, în plină
epocă sovietică, concretizate în accesul
(îngrădit de ideologic) la clacicii literaturii
române (Mihai Eminescu, Ion Creangă,
Vasile Alecsandri etc.), prezentaţi, însă, ca
autori „moldoveni”, operele scriitorilor
români din perioada interbelică rămâ-

25 Adrian Păunescu: n. Adrian Păun, 20 iul. 1943,
Copăceni, jud. Bălţi,România, astăzi R. Moldova.
26 În ţară, Geo Dumitrescu rostea (în 1965, la
Congresul scriitorilor) un discurs vehement impotriva
cenzurii.

nând în continuare interzise acestui
spaţiu; acum se lansează generaţia de aur
a lui Grigore Vieru (care mărturiseşte că
abia în anii studenţiei l-a putut citi pe
Eminescu), generaţie care se va impune în
deceniul următor şi va încerca o primă
sincronizare cu fenomenul literar româ-
nesc din ţară subscris resurecţiei
subordonării criteriului estetic. Opere
precum Numele tău de Grigore Vieru, Sânt
verb de Liviu Damian, Casa părintească de
Dumitru Matcovschi, Piatra de citire de
Anatol Codru, Monologuri de Ion
Vatamanu, poemele lui Victor Teleucă,
alături de Povestea cu cocoşul roşu de
Vasile Vasilache, Singur în faţa dragostei de
Aureliu Busuioc, Zbor frânt de Vladimir
Beşleagă, Vămile de Serafim Saka, Aripi
pentru Manole de Gheorghe Vodă, scrierile
pentru copii (celebrul personaj Guguţă)
ale lui Spiridon Vangheli etc, (editate în
chirilică, alfabetul latin fiind interzis în
continuare) au marcat evoluţia literelor
basarabene, producând o adevărată
,,explozie” în viaţa culturală basarabeană.
Anii ‘70 impun, prin generaţia (pro-
moţia27) Dabija – Lari - Hadârcă, prin
întreaga pleiadă (Vasile Romanciuc,
Nicolae Esinencu, Iulian Filip, Ianoş
Ţurcanu, Leo Butnaru, Anatol Ciocanu,
Andrei Ţurcanu,  Eugen Cioclea, Valeria
Grosu ş.a.) ce debutează în aceşti ani,  o
nouă atitudine poetică, care, fără a o nega
pe cea existentă, se înscrie într-un alfel de
discurs liric (semn al unei oarecari nor-
malizări a situaţiei literare); este
generaţia/ promoţia (elegantă, intelectua-
listă, respectuoasă cu înaintaşii dar dârză
în a-şi face cunoscute ideile, discursul
literar, crescută într-un alt climat, al unor
deschideri) care creează mitul poetului-
tribun (efigie în care se va regăsi şi orficul
Grigore Vieru), şi va realiza o a doua
tentativă de sincronizare cu scrisul
românesc din ţară, continuând opera
şaizeciştilor, deschizând împreună cu
aceasta ,,un proces de rezistenţă la
comandamentele oficiale”; ambele gene-
raţii vor marca o întoarcere spre matricea
stilistică firească a literaturii române, o
dezanihilare a memoriei şi reconstruirea
eului identitar,  volumele de debut28 ale
vârfurilor scriitorilor şaptezecişti fiind tot
atâtea evenimente editoriale definitorii, ca
şi cele prin care se consacră şaizeciştii;
continuă acţiunile de intimidare dinspre
cenzura sovietică, volumul de versuri

27Astfel o numeşte Laurenţiu Ulici, în Literatura
română contemporană, Bucureşti, Editura Eminescu,
1995, p.21.
28 Ochiul al treilea. Chişinău, Editura „Literatura
Artistică”, 1975.
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Descântece de alb şi negru de Dumitru
Matcovschi fiind interzis, poemul
Curcubeul de Grigore Vieru fiind aproape
de a-i aduce autorului expulzarea din
URSS29ş.a..  În anii 1987-1988, scriitorii şi
intlectualii basarabeni patrioţi, situaţi în
primele rânduri ale procesului de
renaştere naţională, de revenire la grafia
latină şi la simbolurile româneşti, adunaţi
în jurul revistei „Literatura şi Arta” (ce
devine ,,baricada publicistică a luptei
pentru limba română”), înaripează
masele, trezesc conştiinţa de neam, prin
versuri nemuritoare puse pe note şi
cântate (de Ana şi Ion Aldea Teodorovici
ş.a.) în pieţele publice, în agora cetăţii;
startul îl dă, în 1988, revista „Nistru”
(redactor-şef Dumitru Matcovschi, şef
redacţie: Nicolae Dabija; devenită, ulte-
rior ,,Basarabia”), în care apare istoricul
articol Veşmântul fiinţei noastre de
Valentin Mândâcanu, revistă în care a fost
publicată, pentru prima oară, şi în alfabet
latin, Doina lui Mihai Eminescu; verbul
lucrător, oracular-mesianic, al lui Grigore
Vieru s-a pus, cu smerenie şi discreţie, în
slujba Limbii Române, pentru
redeşteptare naţională, lui alăturându-i-se
rostirile sensibilizatoare ale lui Nicolae
Dabija, Ion Hadârcă, Leonida Lari,
Valeriu Matei etc, ce-au aprins cuvintele,
făcând să vibreze masele, să răscolească
sufletele, trezind conştiinţe. ,,Era un
strigăt existenţial, nu era o mişcare, pur şi
simplu ”- afirmă Mihai Cimpoi, aflat în
primele rânduri ale acestui fenomen unic
al revoluţiei prin poezie. Poeme precum
Maluri de Prut, Limba noastră cea română30,
Libertate etc, etc au făcut istorie, devenind
celebre pe ambele maluri ale râului-hotar
între români. ,,,Publiciştii din Bucureşti s-au
grăbit să-l judece (să-i n.n.) săvârşind astfel,
înainte de toate, un păcat moral, pentru că
oamenii aceia şi-au pus pielea la saramură
scriind, în timp ce colegii lor ilfoveni nu
făceau altceva decât să se joace cu cuvintele”
31- apreciază Eugen Simion eroismul de
care-au dat dovadă scriitorii basarabeni.
,,De ce m-am implicat în mişcarea de eliberare
naţională? – se întreba Leonida Lari,
trecută în lumea de dincolo cu sufletul
plin de amărăciune din cauza atacurilor
ce au urmat la adresa poeţilor patrioţi, a
dezamăgirilor suferite la Bucureşti -
Pentru că vreau ca nepoţii şi copiii noştri să

29 În 1974, pentru poemul Curcubeul, în care cântase
tricolorul românesc, Grigore Vieru urma să fie expulzat,
odată cu Soljeniţân, din URSS.(cf. Nicolae Dabija.)
30 În 1988, S. Grosu condamna poezia Limba noastră
cea română de Grigore Vieru, apărută în ,,Literatura şi
Arta”, afirmând că „Vieru îşi trădează mama şi
limba”.
31 Eugen Simion. Declaraţie pentru NewsIn

aibă o ţară întregită, să aibă dreptul la limbă,
la grafia latină şi la istoria română, să nu
moară ţara aceasta, pentru că fără limbă
poporul moare.” În realitatea nou creată,
generaţiei anilor 80 i-a fost mult mai lesne
să se afirme, să se sincronizeze cu
fenomenul literar din interiorul ţării, să se
păstreze numai în sfera liricităţii. Pe la
mijlocul anilor `90, după alungarea din
Parlamentul proaspetei republici a
scriitorilor patrioţi şi repunerea pe tapet a
teoriei „moldovenismului” (ce a produs şi
produce încă atâta confuzie în acest colţ
de ţară istorică, slăbindu-i puterea),
reîncep tacticile de intimidare şi de
persecutare a „românofililor”(ce se vor
înteţi după 2000)32; acum sunt pierdute o
parte dintre cuceririle greu obţinute
(Imnul de Stat Deşteaptă-te, române! - o
iniţiativă legislativă a poetului-deputat
Ion Hadârcă, Tricolorul românesc, Limba
română decretată limbă de stat,), se
revine la glotonimul aberant ,,limbă
moldovenească” (deşi a fost combătut cu
argumente de Eugen Coşeriu33), poemul
Limba noastră, de Alexe Mateevici34, este
decretat noul imn national35. În acest
context agravant, se produce şi scindarea
societăţii basarabene, la care a contribuit
volens-nolens şi ,,modelul” preluat din

32 Vezi: articolele lui Mihai Conţiu din ,,Moldova
suverană”, de după 2000.
33 „a promova sub orice formă o limbă moldovenească,
deosebită de limba româna este, din punct de vedere strict
lingvistic, ori o greşeală naivă, ori o fraudă ştiinţifică. Din
punct de vedere istoric şi practic este o absurditate, o utopie
şi din punct de vedere politic e o anulare a identităţii etnice
şi culturale a unui popor şi deci un act de genocid etnico-
cultural”. (Unitatea limbii române, Comunicat,
27.03.2003. )
34 Alexe Mateevici specifica încă din 1917 că limba
noastră este limba română. Melodia a fost compusă
de Alexandru Cristea( 1890-1942).
35 A fost posibil, întrucât scriitorul nu mai putea fi
întrebat să-şi dea consimţământul; decretat Imn de
Stat, la 22 iun.1995, preşedinte: Petru Lucinschi.

ţară, dar mai ales acelaşi duşman ascuns
în interior, al cărui ochi a stat mereu
treaz; valul ’90, înscris pe un  neoavan-
gardism întârziat, o detabuizare a
limbajului, nu a reuşit să se impună
asemeni desantului optzecist; valul
duămiist36 pare să regândească termenii
de patriotism etc (puşi la colţ, vreme de
mai bine de un deceniu, paradoxal, în
perioada de după eliberare), fără voci
puternice, deocamdată. Pe lângă „Litera-
tura şi Arta”(1997), apar noi reviste
(„Sud-Est Cultural”, 1990; ,,Limba româ-
nă”, 1991; „Semn”, Bălţi, „Contrafort”,
1994) şi se reiau altele, cu mare tradiţie
(„Viaţa Basarabiei”, serie nouă, 2000),
noi ziare (,,Flux”, ,,Timpul”, ,,Jurnal de
Chişinău”)ş.a37, unele dintre acestea,
foarte active pe zona atacurilor la adresa
reperelor naţionale.

Noua poetică postmodernistă38 (vs
textualism), axată pe eclectism deliberat
punctat de nelipsita ironie (parodie,
intertext, livresc, respingerea metaforei, a
sentimentalismului, libertatea prozodică,
exploatarea limbajului cotidian, narativi-
tatea etc), a produs o bulversare generală
ce a dus la schimbarea canoanelor
literare, influenţând şi unele din discur-
surile poetice ale şaptezeciştilor, cu
accente mai domolite totuşi. Să ne
amintim numai de vâlva provocată de
Poema chiuvetei39 prin care a debutat (la

36 Vezi Vasile Ernu. Poate fi literature patriotică?,
,,Timpul.md.”, 3.01.2013 [,,În ultimii ani, mi se pare că
există tendinţa apariţiei unui soi de al doilea val de
„scriitori patrioţi”. Ar fi un dezastru. Ar fi o revenire la
secolul XIX într-un context total diferit.”].
37De reţinut că, vreme de 50 de ani, revistele din
Bucovina şi Basarabia (cu existenţă  frământată),ca
viaţa literară în general,  au fost ignorateîn România.
38 Vezi: Radu G. Ţeposu. Istoria tragică & grotescă a
întunecatului deceniu literar nouă, 1993.
39 Parodierea poeziei Luceafărul de Mihai Eminescu.
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Cenaclul de vineri al lui Nicolae
Manolescu) Mircea Cărtărescu (,,într-o zi
chiuveta căzu în dragoste/ iubi o mică stea
galbenă din colţul geamului de la bucătărie”).
,,Starea de asediu” instalată este
diagnosticată Ion Simuţ: ,,Odată cu
expansiunea postmodernismului, prin defini-
ţie cosmopolit, sentimentul naţional se retrage
din poezie, fiind înlocuit de contrariul său,
autodetestarea, un flagel care bântuie printre
estici.”40 Ataşarea firească faţă de noul
discurs liric nu justifică virulenţa unor
voci, tinere sau mai puţin tinere, care
susţin că generaţia lui Grigore Vieru (şi a
lui Dabija, prin extensie) a rămas
„pasoptistă”, „traditionalistă”, „anacro-
nică” etc.,  că peste tot sunt doar ei, ei, ei.
Alex Stefănescu, a cărui probitate de critic
şi istoric literar  nu poate fi pusă la
îndoială, contrazice aceste speculaţii,
dăunătoare pe ansamblu, afirmând că
,,nici un postmodernist basarabean nu se
ridică peste valoarea lui Vieru, deocam-
dată.”41 Generaţia optzecistă42 - al cărei
cap de serie este considerat Emilian
Galaicu-Păun, poet plin de talent, ca şi
Arcadie Suceveanu (şaptezecist raliat noii
orientări literare, asemeni lui Leo
Butnaru) sau Valeriu Matei (ataşat sufle-
teşte, însă, de triada Vieru-Dabija-Cim-
poi), ori Ştefan Baştovoi, Vitalie Ciobanu,
Iulian Ciocan, Grigore Chiper, Aura
Christi, Dumitru Crudu, Vasile Gârneţ,
Irina Nechit, Nicolae Leahu ş.a. - a înscris,
cu adevărat, o noua paradigmă estetică în
plan literar basarabean şi nimeni nu
contestă aceasta. Moderată, în general, ea
a declanşat totuşi, prin unii reprezentanţi
ai extrem de durei bătălii din jurul
revistei ,,Contrafort”43, şi idiosincraziile
din plan literar basarabean. Poezia lor nu
se cântă, nu se recită (la şcoală sau în
pieţele publice), nu se poate memora fără
dificultate, nu a prins la publicul larg cum
s-a întâmplat cu cea a generaţiilor
anterioare, nu a cucerit în aceeaşi măsură
(deşi un Cărtărescu, spre exemplu, a
devenit notoriu, beneficiind de o susţine-
re programatică dinspre reviste, edituri
etc.). Motivaţia adusă? Se adresează unui
anumit tip de public, instruit. Realitatea

40 Ion Simuţ. Privighetori printre vrăbii,  ,,România
literară“, nr.35, 2005.
41 Alex Ştefănescu. Grigore Vieru, în vol. Grigore
Vieru.Poetul, Chişinău, Editura Ştiinţa, colecţia.
,,Academica”, vol.VI, 2010, p.69
42Ion Bogdan Lefter, Scriitori români din anii ‘80-’90
Piteşti , Paralela 45 - vol 1 (2000) şi vol.2- 3 (2001) -
include scriitori tineri dintre Prut şi Nistru: Ştefan
Baştovoi, Vitalie Ciobanu, Iulian Ciocan, Grigore
Chiper, Aura Christi, Dumitru Crudu, Vasile Gârneţ,
Emilian Galaicu-Păun, Irina Nechit, Nicolae Leahu
etc.
43 Revistă susţinută financiar de România.

indubitabilă e că  fenomenul în sine al
lecturii/memorării/recitării poeziei a
suportat mutaţii majore în întreaga lume
şi că poezia însăşi trece printr-un grav
proces de reconfigurare a sa, că centrul
poeziei nu mai este Europa şi, de fapt, nu
se ştie care mai este, că publicul nu mai
este interesat de poezie ca în anii
precedenţi. Deşi, fiecare poet, dacă e
sincer, doreşte ca versurile sale să fie
receptate de publicul larg. Dar postmo-
dernismul fiind un curent mondializat în
poezie, nici lirica românească contempo-
rană nu putea să se sustragă acestui
tăvălug al uniformizării. Această
,,bătălie” dintre modernişti/ ,,tradiţiona-
lişti” şi postmodernişti, întreţinută artifi-
cial, (sau cu un scop bine ţintit) aduce
grave deservicii scrisului românesc din
Basarabia în primul rând, slăbindu-i forţa,
coeziunea, cum nocivă este şi în interiorul
ţării, de unde a pornit (exagerând)
ofensiva generală împotriva a tot ce-i
naţional, servind-o ,,prietenilor” (,,musca-
lilor”) mai vechi de peste Prut şi Nistru
pe tavă. Dacă unii dintre cei foarte vocali
fac sau nu jocul unor interese străine
spiritului naţional, sau pur şi simplu
aceasta le e convingerea ori sentimentul
de  bravadă, dacă rămân sau nu doar în
sfera esteticului, rămâne de văzut în timp.
Oricum ar fi, e bine să nu se uite că
posteritatea este cea care va aşeza pe
fiecare acolo unde merită, nu în funcţie de
cine dă mai tare din coate şi se
autoproclamă cel mai-cel mai.., ci,
evident, de operă, de valoarea acesteia, că
scriitorul trebuie judecat în contextul în
care a trăit şi s-a afirmat, prin ceea ce a
transmis durabil ca moştenire literară nu
prin paradigma următoarei generaţii, care
va fi întotdeauna, cum e şi firesc şi
necesar, alta. Neomodernismul anilor ’60,
continuat de promoţia/generaţia urmă-
toare (care au produs resurecţia liris-
mului), sau  postmodernismul anilor
optzeci (ce aduce schimbarea de
paradigmă culturală după modelul anglo-
saxon)?- asta e frământarea, când adevă-
rul e că literatura autentică se află dincolo
de mode şi curente literare şi are drumul
ei de curgere. Atitudinea părtinitoare a
criticii literare de la Centru, sau superio-
ritatea ostentativ afişată, indiferentismul,
marginalizarea, pot conduce la un
fenomen deloc dorit, după ce s-a făcut
atâta efort unificator, şi anume, cel de
desincronizare a poeziei basarabene de
spaţiul literar românesc spre care a tins
mereu. Să nu uităm că şi în perioada
interbelică a existat o asemenea tendinţă,
venită dinspre Bucureşti mai ales, care a

îndurerat şi revoltat scriitorii basarabeni
şi bucovineni. Apreciaţi în primii ani de
după eliberarea Basarabiei tocmai prin
revoluţionarismul civic manifestat în
acele momente istorice, prin poezia
folosită ca armă a renaşterii naţionale, dar
şi prin lirismul creaţei lor pe ansamblu,
prin idei, teme, motive, unele ce trans-
cend naţionalul, prin vitalitatea şi energia
unui limbaj proaspăt, cu înălţătoare
simbolistici etice şi virtuţi morale, plin de
speranţă, poeţii patrioţi basarabeni sunt
marginalizaţi ulterior de critica literară
dâmboviţeană, poezia lor, ,,ocazională”
fiind taxată drept ,,tradiţionalistă”, ruptă
de context, necitită prin grila a ceea ce a
reprezentat şi reprezintă ea cu adevărat.44

,,Trebuie să fim atenţi când judecăm poezia
basarabeană şi pe Grigore Vieru în special."-
avertizează Eugen Simion pe cei ce se
apropie de aceasta fără să-i înţeleagă
resorturile adânci. De aceea, mă voi opri,
spre ilustrare, la câţiva dintre aceşti bravi
poeţi basarabeni care-au fost, prin fapte şi
vers, conştiinţa naţiunii, producând un
adevărat reviriment cultural, un miracol,
miracolul basarabean.

Imagine-simbol a luptei naţionale a
românilor din Basarabia, situată în
continuarea celei de profet a lui Alexe
Mateevici, Grigore Vieru45 atinge cea mai
înaltă cotă de popularitate cunoscută de
vreun scriitor român postdecembrist, ceea
ce va atrage asupră-i atacuri înteţite,
venite şi dintr-o parte, şi din alta a
Prutului. Acestea nu-l vor împiedica,
însă, în ciuda fragilităţii şi vulnerabilităţii
fiinţei sale fizice, să-şi asume, până la
capăt, consecvent cu principiile sale
morale, misiunea de poet al Limbii
Române şi al Unirii. Conform crezului
mărturisit, lirica lui izvorăşte ,,din mare
singurătate şi din suferinţă, din suferinţa
celor mulţi, din calvarul Basarabiei şi al
Limbii Române”. De ce este atât de iubit de
români Vieru, în pofida vrerii delatorilor
(influenţaţi de politic), sesizează foarte

44 ,,Au început să fie zeflemisiţi, să fie nu judecaţi cu
oarecare înţelegere şi cu obiectivitate, ci luaţi peste picior.
Consideraţi defazaţi, în fine rămaşi în urmă, în urma
spiritului literar. Un critic drept trebuie să vadă ce se
întâmplă cu poezia, care este publicul-ţintă, care sunt
rosturile pe care şi le asumă această poezie, dar nu numai
atât”.- remarcă Eugen Simion situaţia creată după
1990, în vol. Grigore Vieru în amintirea contemporanilor.
Antologie de Daniel Corbu Iaşi, Princeps Edit, 2009.
Vezi şi: Eugen Simion, Un poet cu lira-n lacrimi, în vol.
Scriitori români de azi (ediţie de autor), vol. 3,
Bucureşti - Chişinău, Editura David • Litera, 1998, p.
187-196.
45 Grigore Vieru: n. 14 februarie 1935, satul Pererîta,
fostul judeţ Hotin, România - d. 18 ianuarie 2009,
Chişinău; poet, eseist; membru de onoare al
Academiei Române (1993).
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précis Nicolae Dabija, deloc iertat şi el de
aceştia: ,,Vieru nu doar a scris în Limba
Română. El a trăit în Limba Română. Unicul
partid din care a făcut parte şi în care a crezut
cu adevărat a fost Partidul Limbii Române….
Vieru ne-a învăţat: Casa părintească nu se
vinde. Limba nu se vinde. Ţara nu se vinde.
El ne-a atenţionat că Dumnezeu a plâns peste
ţară cu lacrima limbii noastre. Tot el ne-a
îndemnat, în vremuri de beznă ideologică:
«Reaprindeţi candela-n căscioare/ Lângă
busuiocul cel mereu,/ Degerat la mâini şi la
picioare,/ Se întoarce-Acasă Dumnezeu»".
De ce nu a fost lăsat în pace Vieru?!
Tocmai pentru că reprezintă un simbol,
ca în cazul lui Eminescu ş.a., ori ce-i mai
rămâne unui popor când îi sunt atacate
mitul, simbolurile, valorile naţionale?! Şi
tocmai un poet-simbol ca Grigore Vieru,
care şi-a ,,trăit viaţa pe baricade”46, a fost
catalogat drept „autor de dicţionar”
(Nicolae Manolescu)47, sau, mai grav, ,,un
poetastru de mâna a şaptea” (Mircea
Mihăies), ori că scrie „versuri idioate”
(Marius Chivu), fără a i se lua în
considerare opera pe ansamblu. Acelaşi
Nicolae Manolescu afirma în 1989, însă,
că ,,Vieru este unul dintre cei mai originali
descendenţi ai lui Eminescu, din care a ştiut
să tragă pe ţevile foarte subţiri ale versurilor
sale seva lirică a marelui poet, Nu de imitaţie
e vorba, ci de o deliberată şi profundă
exploatare a resurselor stilistice eminesciene,
mai ales a celor al căror izvor viu este
folclorul”48 - observaţie de mare fineţe care
stă în picioare şi astăzi, chiar dacă autorul
ei pare să-şi fi schimbat între timp
părerea. Da, în lirica lui Grigore Vieru
există două aspecte, care însă nu se opun,
ci se contopesc într-un tot armonios -
unul ilustrat de orfismul pur, plin de
candoare şi prospeţime, de mare
sensibilitate şi cantabilitate; altul focusat
pe verbul subversiv de înalt curaj civic
sau pe o dimensiune oracular-mesianică
cu tonalităţi muzicale, iradiantă, atât de
contestată de unii dintre mai tinerii colegi
de breaslă; dar, şi într-o postură şi într-
alta, el rămâne un sensibil rezonator al
frumuseţii şi tragismului neamului său,
înălţând tematicile sale spre universal.
Poezia lui Vieru construieşte, cărămidă de
cărămidă, un întreg univers uitat, interzis,

46Nicolae Dabija. Grigore Vieru. Evocare, ,,Formula
As”, nr. 1045, 16.11-22.11.2012.
47 Deşi acelaşi Nicolae Manolescu făcea în 1989
observaţii de substanţă pe marginea liricii vieriene:
„O bună parte din lirica lui e menită rostirii, având
cantabilitate şi o mare inocenţă sentimentală. Repetiţiile,
refrenele şi linia melodică nesofisticată asigură acestei lirici
un impact imediat cu ascultătorii. Iată, dintre atâtea
exemple ce ne stau la îndemână, Tăcerea mamei”.
48 Nicolae Manolescu. Mamă tu eşti patria mea,
,,România literară, 2 februarie 1989.

ridicându-l spre universal. Da, e adevărat
că  retorica, ,,verbul sfidător”49 intervin în
poezia sa mesianică, că poemele de acest
fel variază pe o scară a esteticului, dar ele
sunt prinse în sonorităţi şi simboluri
ataşante, unice, clasicizate. Se poate da o
definiţie pentru patrie, mai sensibilă şi
mai plină de poeticitate, decât prin versul
,, Mamă, tu eşti patria mea!”, în care chipul
mamei-unul din simbolurile de bază ale
liricii vieriene, proiectat în plan cosmi-
citate - este suprapus peste cel al ţării
(„Mamă, / Tu eşti patria mea! / Creştetul tău
– / Vârful muntelui / Acoperit de nea. / Ochii
tăi –mări albastre. / Palmele tale – arăturile
noastre.”- Mică baladă), al ţării istorice
rupte în două („Ai două inimi, mamă”)?
Imaginea Patriei pierdute este reconstru-
ită subversiv prin noţiuni sacre: neamul,
cu tot tragismul destinului lui (,,O,
neamule, tu!/ Adunat grămăjoară,/ ai putea
să încapi/ într-o singură icoană!”-Acasă);
satul, ca arhetip al tuturor celorlalte
simboluri (Satul meu), satul-acel axis
mundi („Scot apă. / Mă uit în fântână / Ca
în istorie.”), vatra, casa părintească (,, Casa
părintească nu se vinde,/ Nu se vinde tot ce
este sfânt”. - Casa părintească) - simbol al
statorniciei, în care „eşti alb de dumini-
că”; mama, făptură hieratică, reper sfânt
(,,,,Uşoară, maică, uşoara,/ C-ai putea să
mergi călcând/ Pe seminţele ce zboară/ Între
ceruri şi pământ./ În priviri c-un fel de
teamă,/ Fericită totuşi eşti/ Iarba ştie cum te
cheamă,/ Steaua ştie ce gândeşti.” -Faptura
mamei); Dumnezeu (Reaprindeţi cande-
la), destinul isusiac-destinul basarabean,

49 Timofei Roşca. Poezia lui Grigore Vieru între subversiv
şi discursul mesianic, în vol. Studii de ştiinţă şi cultură,
vol.VIII, Arad, nr.1, martie, 2012.

pădurea (Pădure, verde părdure), Limba
(,,Pe ramul verde tace/O pasăre măiastră/De-
ar spune şi cuvinte/ Când cântă la fereastră,/
Ea le-ar lua, ştiu bine,/ Din, sfântă, limba
noastră”- Frumoasă-i limba noastră; ,,In
al limbilor tezaur/ Pururea o să rămână/
Limba doinelor de aur,/ Limba noastră cea
română.”-Limba noastră cea română),
curăţenia vieţii („Ca un copil aştept
dimineaţa/ Până la lacrimi mi-e dragă
viaţa!”), Eminescu, doina, simbolurile
româneşti în sfârşit recuperate (,,De-acum
aş putea/ Şi fără picioare trăi,/ Da, fără de ele
–/ La cine vroiam să ajung/ Am ajuns. /… /
De-acum şi singur, iubito,// Ca un vultur pe
munţi, –/ Da, singur/ Aş putea să trăiesc.” -
Ca o pată de sânge pe lespezi); calvarul
basarabean (,,Nu am, moarte, cu tine nimic,/
Eu nici măcar nu te urăsc/ Cum te blestema
unii, vreau să zic,/ La fel cum lumina
pârăsc.// Dar ce-ai face tu şi cum ai trăi/ De-ai
avea mamă şi-ar muri,/ Ce-ai face tu şi cum ar
fi/ De-ai avea copii şi-ar muri?!” - Nu am
moarte cu tine nimic). Este reconstruită -
prin noţiuni eufemistice, subversive,
până-n 1990 (precum ,,limba noastră”,
,,limba ta” etc), imagini parabolice (,,Când
s-a întors/ La puii ei cu hrana,/ Găsise cuibul
gol/ Şi amuţit./ I-a căutat/ Pân-îi albise pana,/
Pân´ când în cioc/ Sămânţa a-ncolţit"-
Pasărea) -, pentru că aici a fost necesar a
se face această dificilă operaţie de a
proiecta chipul patriei pierdute în sufletul
şi în mintea basarabenilor, deveniţi exilaţi
pe propriul lor pământ, de a se educa
tinerii în spiritul acestor valori naţionale.
A fost necesară,de asemenea, adăugarea
dimensiunii religioase, întrucât aici
Dumnezeu a fost exilat, s-a dorit chiar
scoaterea lui din Cetate, chipul lui Isus
Hristos fiind suprapus peste cel al
destinului golgotic basarabean. Simbolu-
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rile utilizate de poet nu ţin numai de un
topos naţional, ci sunt tot atâtea cores-
pondenţe ce argumentează universali-
tatea liricii sale. Poet ,,cu un cuget tare”
(Eugen Simion), ,,poet cu mesaj’’(Mihai
Cimpoi) ,,un tribun şi un ascet”
(Constantin Ciopraga), Grigore Vieru îşi
asumă mesianismul - de sorginte Goga-
Cotruş-Ioan Alexandru -, trecându-l prin
fiorul liric, muzicalităţile sau solemnităţii
sacerdotale unice ale versului său, prin
formulele poetice aparent simple dar
grele de sens dat de simbolurile (biblice,
istorice, eufemistice), arhetipurile, mitolo-
giile (mitul cristic), viziunile, exprimările
metaforice rare, mesajul înalt umanitar
(,,M-am amestecat cu viaţa/ Ca noaptea cu
dimineaţa./ /M-am amestecat cu cântul/ Ca
mormântul cu pământul.// M-am amestecat
cu dorul/ Ca sângele cu izvorul.// M-am
amestecat cu tine/ Ca ce-aşteaptă cu ce vine.”-
Cu viaţa, cu dorul). Acuzat că este
naţionalist- tocmai pentru cutezanţa de a
fi abordat simboluri şi toposuri,
arhetipuri sfinte pentru basarabeni şi
bucovineni, transferate însă în planul mai
larg al literaturii europene de atitudune,
de a le fi redat prin versul său identitatea
pierdută, de a fi recuperat miturile,
istoria, furate -, poetul însuşi îşi asumă
miezul etic al liricii sale. Este vorba însă
de un eticism filosofic, ce vine dintr-o
înaltă conştiinţă de scriitor cu un ,,înalt
patriotism liric”50 (,,Da,/ îmi iubesc mama./
(E un păcat?)/ Şi pruncii./ Şi fraţii./ Şi cerul
de ametist./ Ca rezumat,/ Sunt na-ţi-o-na-list
!/ Da,/ graiul mi-i sfânt -/ În viaţa mea/ El nu
este un simplu turist,/ E chiar Patria./ Într-
un cuvânt,/ Sunt na-ţi-o-na-list!”- Sunt
naţionalist!), dintr-o adâncă religiozitate
(,,Mama mea viaţa-ntreagă,/ Stând la masă,
ea şi eu,/ Se aşază între mine/ Şi Preabunul
Dumnezeu”- Autobiografică) şi curăţenie
sufletească, simplitate, smerenie (,,Sunt
iarbă. Mai simplu nu pot fi”), cum numai
oamenii cu adevărat mari le au în datul
fiinţei. Eugen Simion, care l-a cunoscut
cel mai bine dintre toţi scriitorii de
dincoace de Prut, scrie şi cel mai aplicat
despre el, înţelegându-i pe deplin taina
operei, mesajul acesteia ,,Când i-am citit
poezia am văzut că în această vulnerabilitate
se ascundea de fapt un spirit mesianic.51Care

50 Constantin Ciopraga. Grigore Vieru – poetul acestui
neam, ,,Limba romana”, nr.1/4,  2008.
51,,Partea frumoasă a lui şi aceea care l-a transformat într-
un fel de simbol al Basarabiei este faptul că el şi-a asumat
acest destin al lui. Asta este foarte important. A înţeles că
nu se adresează unui public abstract, unei elite care aştepta
de la el să fie în pas cu canoanele postmodernităţii, el a
înţeles că se adresează unor oameni care aveau nevoie de
altceva. Să vorbească despre miturile lor, să vorbească de
identitatea lor pierdută sau ameninţată, să vorbească
despre limba română, să vorbească despre mamă, să

alt scriitor român ar fi făcut gestul de a
refuza scrierea unui nou inm în locul
celui al României, Deşteaptă-te, române!,
cum a procedat Vieru, în 1994,52 atunci
când i s-a propus (şi lui, şi lui Dabija-care,
de asemenea, a refuzat) aceasta, de către
puterea de la Chişinău? Hărţuit cât a trăit
de cei care nu l-au iertat pentru că şi-a
iubit şi cântat Neamul Românesc, pentru
spiritul său  mesianic, dar purtat în suflet
de marea majoritate a românilor pentru
care reprezintă emblema visului de
refacere a României Mari, o figură
hieratică, de înaltă probitate morală,
bunătate, şi generozitate, el a rămas, până
la trecerea în lumea de dincolo, un mare
român şi poet, conştiinţă a neamului.
Dacă enumerăm doar câteva dintre
titlurile poemelor-cântec ce-au mobilizat
masele - Eminescu să ne judece, Odă
limbii române, Răsai, Imnul lui Ştefan cel
Mare, Cântare scrisului latin, Reaprin-
deţi candela..., , Pentru ea..., Scrisoare din
Basarabia, Basarabia (poem interzis la
radio şi televiziune), Ridica-te (,,Basara-
bie,/ Trecuta prin foc si sabie,/…/ Ridica-te!
Ridica-te! Ridica-te!”), În limba ta, Lui
Eminescu- avem imaginea unui uriaş imn
închinat Patriei rotunde, aşa cum a dorit-
o şi a luptat pentru asta. Orfeic prin
fiecare fibră a versului său, dar şi
imperativ sau virulent atunci când
momentul istoric i-a cerut-o, cu o zicere
simplă dar cu mlădieri ce merg direct la
inimă, cu mesaj înalt, focalizator, lacrimă
sau flacără, Grigore Vieru rămâne un vârf
al liricii române contemporane, poetul-
simbol al Basarabiei şi al neamului întreg
românesc,53un umanist şi un îndrăgostit
de viaţă, un poet al iubirii-iubire, al iubirii
de Ţară, al iubirii de Dumnezeu, al iubirii

vorbească despre iubire. Această adaptare, aş spune, a
poeziei la circumstanţe mi se pare a fi un factor
important‹…› Eu cred că Grigore Vieru este un poet
adevărat, uneori un poet foarte inspirat, un poet, dacă
vreţi, pe stil tradiţionalist, dar tradiţionalismul şi
modernismul este o judecată ideologică. Este o judecată de
existenţă, nu o judecată de valoare. Dacă spui unui poet că
este un poet tradiţionalist nu înseamnă că este un poet
lipsit de valoare." -Grigore Vieru.Mesianic, ,,Jurnalul.ro”,
16 febr.2009.
52 ,,Şi dacă aş şi scrie vreodată un imn, aş aduna tot ce am
în acele imne: ar fi acolo şi Eminescu, şi Limba Română, şi
Ştefan cel Mare, şi Scrisul Latin, şi Neamul
Românesc...”(Grigore Vieru, în Nicolae Dabija.
Răstigniţi-l!)
53,,Era respiraţia Basarabiei, pentru că publicul basarabean
vedea în el un simbol....crescut într-o istorie imposibilă, un
poet care şi-a asumat şi a devenit vocea tribului său, un
poet cu lacrima în vers, spunea el odată, dar e lacrima unui
profet, asta mi se pare mie esenţial. Lacrima lui este o
poezie duioasă, o poezie înduioşată, plină de roua
singurătăţii şi roua durerii, a suferinţei, însă această voce
biblică într-un fel, mesianică se aude, se simte în versurile
lui".- afirmă Eugen Simion, în vol. Grigore Vieru în
amintirea contemporanilor. Antologie de Daniel Corbu,
Iaşi, Princeps Edit, 2009.

în sens larg, umanitar, un poet care a
reconstruit imaginar o ţară, ţara furată,
care şi-a iubit până la lacrimi urgisitul
neam basarabean, care s-a identificat cu
Limba română. Un descendent demn din
stirpea lui Eminescu. Despre această
verticalitate morală şi crez literar şi
patriotic înalt, sintetizate în Testamentul
său spiritual, intitulat Limba Română este
oastea noastră naţională54, vorbeşte şi Mihai
Cimpoi (hărţuit şi denigrat la rându-i,
asemeni bunului său prieten, pentru
aceleaşi ,,vini”), autorul primei monogra-
fii închinate poetului:„ Noi ne-am încadrat
şi ne încadrăm în continuare într-un singur
spaţiu cultural”. Da, Rastigniti-l!55, a strigat
Nicolae Dabija delatorilor56, în eseul cu
titlu omonim, nemaiputând suporta
atacurile ce-l îndurerau pe poet până la
dorinţa de moarte. Tot el îi închină un
impresionant poem-necrolog intitulat
Moartea lui Vieru (18 ianuarie 2009),
dialog imaginar în care replica poetului
fulgerat din viaţă în zi simbolică este
încărcată de grijă pentru dezunirea
neamului său (,,«Unde vă doare cel mai
mult?»/ «Nu sub cămaşă…/  Ci Neamul
meu… că-i… cel mai- dezbinat.»/ /şi Prutul
tot/ e-o lacrimă/ prelungă/ pe faţa Europei
care curge”). Grigore Vieru a fost, aşa cum
menţiona, nu întâmplător, Alex Ştefănes-
cu, ,,adevăratul ministru al culturii” din
Republica Moldova, cel care a redat prin
versul său (alături de ceilalţi poeţi
patrioţi) demnitatea greu încercatei
Basarabii.

Discursul poetic al lui Nicolae
Dabija57 marchează în plan literar
basarabean tonul unei noi deschideri,
unui diapazon liric schimbat, care, fără a
fi opus liniei de liricitate a generaţiei lui
Grigore Vieru, aduce nota sa de
originalitate. Semnificativ este faptul că
volumul de debut al poetului dă  numele
unei întregi generaţii - generaţia ,,ochiului
al treilea”, cum a numit-o Mihai Cimpoi -,
unei generaţii crescute în alt timp istoric,

54Discurs rostit pe 31 august 2007, la Academia de
Ştiinţe a Republicii Moldova, cu ocazia primirii
titlului de Doctor Honoris Causa al acesteia,
,,Timpul”, nr.703, sept. 2007; ,,Limba română”, nr. 7-
9/2007.
55 Nicolae Dabija. Răstigniţi-l, ianuarie 2006,
,,Bucovina literară”, 2006.
56 Vezi ziarele cu apariţie efemeră: ,,Moldovanul”,
,,Dreptate”, ,,Pământ şi oameni”, ,,Glasul Moldovei”,
,,Nistru”, ,,Tinerimea Moldovei”, ,,Accente”,
,,Accente libere” ş.a.
57 Nicolae Dabija: n.15 iulie, comuna Codreni, raionul
Cimişlia; scriitor, istoric literar şi om politic; membru
de onoare al Academiei Române (2003); ,,tribun,
rapsod şi evocator “- Constantin Ciopraga. Nicolae
Dabija – o conştiinţă vizionar-patetică, prefaţă la
volumul Aripă sub cămaşă, Iaşi, Junimea, 1991.
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cu acces la marii clasici, la literatura
română (fie chiar prin via Moscova) şi
universală, mai intelectualistă, mai
convergentă cu aceste valori, generaţie
care a profitat de cuceririle şaizeciştilor,
înscriind un discurs poetic înnoit şi
înnoitor. Lirica lui Nicola Dabija parcurge
drumul de la cufundarea în mit şi istorie
la poemul devenit armă a renaşterii
basarabene (atunci când imperativele
momentelor istorice trăite au impus-o),
de la seninătate la strigăt, de la rostirile
pline de gingăşie, elegiace, cronicăreşti,
intelectualiste, la inflexiuni grave,
misionare, cu înalt mesaj moral, de la
tonalităţi reflexiv-lirice la cele ludice,
ironice jucăuşe, savuroase din ultimul
timp, apropiate de noua paradigmă
postmodernă (fără a se înscrie însă în
canoanele stricte ale acesteia). Simbolurile
utilizate sunt fie mitologice
(Lupoaica:„La viaţa mea, am crezut că
iubesc o muiere,/ dar, domnii mei, am iubit o
lupoaică…/ /E greu să iubeşti femeie şi lup
împreună…/ / „Chiar şi-acum ea muşcă din
inima mea, când cine ştie prin care coclauri
colindă…”), arhetipale, fantastice,
metaforico-parabolice reieşite chiar din
titlul volumelor sau poemelor (Aripa de
sub cămaşă58, Cerul lăuntric, Lacrima
care vede, Poezia, bucuroasă tristeţe,
Zugravul anonim, Fotograful de fulgere,
Maraton printre gloanţe, Privighetori
împăiate, Zburătorul-poem dramatic), fie
incendiare, emlematice pentru ideea de
unire şi românism (Ţara mea de dincolo
de Prut, Limba noastră cea Română),
vizonare. De la un volum la altul,
instrumentarul liric dabijian se
remodelează („se radicalizează, iar
spiritul elegiac îşi impune o morală
severă"- Eugen Simion), adăugându-şi noi
şi noi valenţe. Chipul poetului luptător,
implicat în toate evenimentele istorice
succedate în Basarabia, a poetului-
profet59, poetului publicist, mereu pe
baricade, acoperă pe cel al aedului,
Orfeului,  poetului iubirii şi al ,,peisajelor
sufletului”, în imaginea publică. Rugă
magistral înălţată (,,Rugă de pasăre, sus
peste ţară,/ care se odihneşte numai când
zboară/…/Rugă-cântec, rugă-plânset,/ rugă-
blestem/ (naivă, credulă, nebună)/ de aed care
speră cu un poem/ c-ar putea face lumea mai
bună.”) sau Blestem, fior de dragoste
(,,Frunza se destramă.Ceruri cad în ape./ Dor

58 Aripa sub camasă a lui Nicolae Dabija, una dintre
primele cărţi de poezie basarabene tiparită cu grafie
latină, în 1989.
59Termenul de poet profet are o îndelungată tradiţie
ce începe, propriu-zis, odată cu Sfinţii Profeţi David şi
Solomon ( Psaltirea, Cântarea cântărilor), continuă cu
Hesiod (Teogonia).

îmi e de tine , chiar când eşti aproape// Draga
mea, iubito, floare-ngândurată-/ a mea
întotdeauna, şi-a mea niciodată.”- De
dragoste; ,,Iată c-ai ajuns să râzi/ cu gura
mea, să te uiţi cu ochii mei/ / să iubeşti cu
cuvintele mele,/ să mori cu moartea mea,/
iubito”.- Continuitate) ori ,,lacrimă uria-
şă”60, cu accente lirice, epice sau drama-
tice, cu substrat metafizic, vizionară,
cantabilă sau spusă în şoaptă, recitată
tunător sau în surdină, poezia dabijiană,
alăturată bogatei şi incisivei pubicistici,
originalei proze, vorbesc despre un
scriitor de mare talent dublat de cărturar,
devotat până la ultima fibră fiinţei
neamului românesc, scriitor ce întrupea-
ză, aşa cum susţinea Grigore Vieru, „poate
cea mai complexă personalitate culturală din
Basarabia”61. Poeme precum Limba
noastră cea Română, Cât trăim pe acest
pământ62 (,,Cât trăim pe acest pământ/ Mai
avem un lucru sfânt,/ O câmpie, un sat
natal,/ O clopotniţă pe deal.//Cât avem o ţară
sfântă,/ Şi un nai care mai cântă,/ Cât părinţii
vii ne sunt/ Mai există ceva sfânt./ Cât
pădurile ne dor/ Şi avem un viitor/ Cât
trecutu-l ţinem minte/ Mai există lucruri
sfinte./ /Cât Luceafărul răsare,/ Şi în cer e
sărbătoare,/ Şi e pace pe pământ,/ Mai există
ceva sfânt.// Cât avem un sat departe/ Şi un
grai fără de moarte/ Cât ai cui zice părinte,/
Mai există lucruri sfinte/ Cât durea-ne-vor
izvoare,/ Ori un cântec ce dispare,/ Cât mai
avem ceva sfânt/ Vom trăi pe-acest pământ.”),

60i„un mare poet social”- Ioan Alexandru, în
„Luceafărul”, 29 iulie 1989.
61 ,,Literatura şi Arta”, 6 decembrie 2012.
62 În 1994, i s-a propus lui Dabija ca poemul Cât trăim
pe-acest pământ să devină imn al statului, în locul
imnului „Deşteaptă-te, române!...”, ceea ce poetul a
refuzat.

Ţara mea de dincolo de Prut (,,Ţara mea de
dincolo de Prut /Numai lacrima dacă-ţi mai
este scut //Ţară trist-a Pruturilor mele//Ţara
mea de dincolo de Prut /Mi s-a dat poruncă să
te uit”.), Libertatea are chipul lui
Dumnezeu etc, au făcut istorie. Versurile
„Doru-mi-i de Dumneavoastră/Ca unui zid
de o fereastră”63, ce-au circulat la începutul
anului 1990, pe cărţi poştale, în România,
sublimare a bucuriei reîntâlnirii cu patria
furată, sunt chei ce-au redeschis poarta
spre spaţiul originar. Imn (între anii 1988-
1990) al Mişcării de Eliberare Naţională a
basarabenilor, Cât trăim pe acest pământ
a fost intonat de miile de participanti la
evenimentele de atunci. ,,Fără cunoaşterea
unor realităţi prin care a trecut această ţară
nu veţi înţelege pe deplin poezia acestui poet.”
– afirmă unul dintre traducătorii lui,
Rand Brandes.64 Poezia sa (cu cele trei
straturi menţionate de Eugen
Simion:,,poezia politică propriu-zisă’’,
,,poezia ca stare de suflet”, ,,portretele-
mituri”) atinge unda cea mai sensibilă a
sufletului, prin lirismul adânc, prin
simbolurile, arhetipurile, metaforele rare,
stările, viziunile fantastice, trăirile
sublimate, puse în sonorităţi de baladă,
sonet, elegie sau cântec, imn sau odă, prin
extraordinara forţă lăuntrică, aşezându-l
la loc de frunte în lirica română
contemporană, oricâte voci defăimătoare
ar încerca să schimbe aceasta. De ce ar
încerca să schimbe?! Pentru că, asemeni
lui Vieru, Nicolae Dabija („virtuoz al unui
grai de tonalitate moldavă [...] cu iz de
limbă sfântă", cum îl vedea Dumitru

63,,un poem memorabil”- Ioan Alexandru, în
„Luceafărul”, 29 iulie 1989.
64„Literatura şi Arta”, 1 noiembrie 2001.
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Micu) este un alt simbol al românismului,
al rezistenţei prin poezie în Basarabia, o
înaltă conştiinţă a unui timp istoric, un
poet liric şi mesianic de mare forţă, un
poet patriot. Tradiţionalist sau modern?
Un modern înscris în procesul de
reabilitare a poeticului în lirica basara-
beană şi în acelaşi timp un ,,tradiţiona-
list”care ţine la tradiţie, la mituri, la limbă
(,,partea noastră de veşnicie”), la istorie,
pe care le redă, sublimate prin poezie,
neamului său atât de încercat, un tribun
conştient de responsabilitatea civică
asumată şi un orfeic ( ,,Nu-s poet, sunt/ cel
născocit de poeme.”), un poet de forţă, o
înaltă conştiinţă a epocii şi un slujitor de
forţă a Limbii Române.Un scriitor de
primă linie a literaturii basarabene.

Din aceeaşi echipă a scriitorilor
patrioţi, Ion Hadârcă65 a fost determinat
şi el de evenimentele istorice din Basrabia
anilor 90, în fruntea cărora s-a aflat
mereu, să adauge discursului său liric
formula mesianică. Angajat cu toată fiinţa
în mişcarea de eliberare naţională, de
trezire a conştiinţei de neam a românilor
basarabeni, el s-a implicat şi în viaţa
publică a Basarabiei, îndeplinind diferite
funcţii66. Melanj rarissim de liricitate şi
luciditate, de intelectualism, lirica sa
parcurge un drum dinspre exploziile
metaforice la expresiile cinice, laconice,
ludice ale noului discurs liric instalat
confortabil în literatura română, fiind
mereu în căutarea esenţelor. Eleganţă şi
rafinament sunt două cuvinte care
definesc poate cel mai bine omul şi poetul
Ion Hadârcă. Căci ceea ce surprinde la
poezia sa este tocmai rafinamentul firesc,
dincolo de formula lirică îmbrăţişată. Într-
o perioadă în care metafora era căzută în
dizgraţie, marginalizată, el încearcă a o
resuscita, lăsând-o să zburde în voie sau
strunind-o,  canalizând-o spre sensuri
ascunse, greu de desluşit, ermetice
uneori. Format la şcoala lirică a lui Liviu
Damian67, deschis noilor orientări literare,
Ion Hadârcă se afirmă ca poetul ce
revigorează sonetul, mergând dinspre
forma sa clasică, petrarchiană sau
shakespeareană, spre o construcţie
inedită de ,,asonet” (sonetele originale din

65 Ion Hadârcă: n. 17 iulie 1949, oraşul Sângerei,
judeţul Bălţi; poet, traducător şi om politic.
66(fondator şi prim preşedinte al Frontului Popular-
Creştin din Moldova:1989–1992; deputat al poporului:
1989, în Parlamentul U.R.S.S; deputat: 1990,
Parlamentul Republicii Moldova, prim-vicepreşedinte
al acestuia)
67 (coleg de generaţie cu Nichita Stănescu, care a jucat
un rol important in schimbarea la faţă a poeziei
basarabene posbelice)

volumele Două imperii şi Gheara de fum).
Cu insolite sonorităţi şi conexiuni cultu-
rale, cu jocuri de limbaj şi calambururi,
asociaţii revelatorii, poemele sale vorbesc
despre un elitist autentic nu autopro-
clamat, preocupat continuu de inovarea
limbajului poetic. Situat în prima linie a
liricii generaţiei/promoţiei şaptezeciste
basarabene, alaturi de Nicolae Dabija,
Leonida Lari etc, Ion Hadârca nu a avut şi
nu are complexul provinciei, el abordând
din start temele mari ale liricii româneşti
şi europene. De aici şi arhetipurile,
mitologiile (naţionale dar şi universale),
simbolurile (ce merg dinspre miturile
lumii antice spre cele ale lumii contem-
porane), toposurile care o populează. În
acest cadru larg al liricii sale, un loc nu
prea mare îl ocupă poezia civică, poezia
de atitudine. Poemul Libertate, scris şi
publicat în 27 august 1989, pus pe note şi
cântat de mii de oameni în piaţa publică,
decretat Imn al Independenţei Republicii,
este şi cel care a introdus sintagma,
devenită celebră prin paradoxismul ei,
Românii Basarabiei moldave!(,,Ţi-a mai
rămas un zid de mănăstire/ Şi-un strigăt de
cocor peste cetăţi,/ Moldova, jumătate-n
amintire,/ Te frânge Prutu-n două jumătăţi”).
Închină, asemeni camarazilor de genera-
ţie, versuri Limbii române (numită tot
eufemistic, subversiv, ,,limba noastră”),
prin fine sugestii şi semne („Sună-n fagure
de tei/ Cugetarea isihastră:/ Pasărea pre limba
ei/ Zborul ei pre limba noastră// Nu se-
ngroapă-n zi de luni/ Veşnicia viscolindă./
Câtă moarte-i peste lumi/ Ce folos că-i fără
limbă?// Lăutarilor sus-puşi/ Scris le-a fost la
nunta hoaţă/ Pentr-un murmur de arcuş/ Să
plătească-un an şi-o viaţă?” - Limba păsării
de noi), mărturisindu-şi ataşamentul
definitiv faţă de valorile perene ale
românităţii (,,Eu sunt cu cei ce nu se lasă/
De mamă, limbă şi pămînt./ În orice
lacrimă-s acasă./ Cu orice preţ- eu încă
sunt!”). Modelul acesta de scriere a
poeziei, ca necesitate a momentului, este
însă lesne abandonat, întrucât poetul
îmbracă haina ludică, în care-i stă foarte
bine, făcând şi desfăcând jocuri de
cuvinte, idei, sugestii. Respingând
descriptivismul, retorica neacoperită în
plan estetic, el foloseşte, începând cu
volumul Ambasadorul Atlantidei (1996) -
care delimitează o nouă etapă de creaţie -
un ton schimbat, ironic, incisiv, denotând
nu numai un spirit foarte cultivat ci şi un
fin observator al fenomenelor. Prin
această tonalitate trece, foarte atent la
nuanţe, şi tema patriotică, rescriind-o
altfel. O inventariere lipsită de patetisme,
dar şi de tonuri acide, a trăsăturilor unui

ţinut numit metaforic Atlantida, ce stă să
se scufunde, ca şi aceasta, din cauza
slăbiciunilor locuitorilor ei (,,La probleme/
De ocară/ Ţara geme/ Geme ţara(la-la-la)/De
ocară / Suntem iar/ Fără Ţară/dar cu
ţar(bis)…“), îl aduce în postura de
interpret dulce-amărui al unei realităţi
trăite ce îmbie la reflecţii. Utilizarea
paradoxului (Satul cu un singur locuitor)
constituie una dintre formele îmbrăcate
de noul său discurs liric. Este linia urmată
şi în alte volume ce vor urma (Dezinfecţia
de frontieră, 2001), la ea adaugându-se
sobrietatea abordării textualiste, intelec-
tualiste, a unor spaţii şi motive ce
transcend graniţele (Helenice), reveniri la
sonorităţile melancolice care-l prind poate
şi mai bine („S-au topit orgolii temerare/
Fără noimă. Într-un ceas defunct./ Semnele
iubirii, tot mai rare/ Spre amurg, vibrează-n
contrapunct”- De dolce vita), sau
utilizarea motivelor biblice” (Noimele
după Ioan). ,,Poet în haine de ostaş”, cum
l-a numit Nicolae Dabija, el meditează
grav şi cu  responsabilităte pe marginea
destinului basarabean, al umanităţii în
general, expresia paradigmatică modernă
a liricii sale fiind inconfundabilă. ,,Sper,
pentru tot restul poeziei române, cea scrisă
între hotarele de azi ale statului nostru,-
afirma Adrian Păunescu, care a fost, şi
prin rădăcinile sale basarabene, foarte
apropiat de scriitorii din acest spaţiu
literar - să se molipsească de simplicitatea, de
îndurerarea, de fatalitatea poeziei basarabene.
O poezie care a dezrobit o ţară. Unul din
numele acestei lupte este acelaşi cu unul din
numele acestei poezii: Ion Hadârcă.”

Exponent al generaţiei optzeciste, dar
apropiat sufleteşte de Vieru, Dabija,
Cimpoi, situat în fruntea luptei pentru
renaşterea naţională a românilor basara-
beni, spirit activ şi combatant implicat în
viaţa politică68, cărturar enciclopedist şi
scriitor de mare forţă, Valeriu Matei69

68 membru în Biroul Executiv al Frontului Popular din
Moldova,  deputat în Parlamentul Republicii
Moldova, preşedinte al Comisiei parlamentare pentru
mass-media (1990-1993), deputat în Parlamentul
Republicii Moldova în 1994, 1998 – pe
listele Partidului Forţelor Democrate, al cărui
preşedinte a fost, vicepreşedinte al Parlamentului
(1998-1999), preşedintele Comitetului de cooperare
Republica Moldova - Uniunea Europeană (1998-2001);
coautor al „Declaraţiei de independenţă a Republicii
Moldova” din 27 august 1991; în primii 10 ani de
independenţă s-a situat în avangarda evenimentelor
care au avut ca ţintă renaşterea naţională în Republica
Moldova.
69 Valeriu Matei: n. 31 martie 1959, Cazangic, raionul
Leova, poet, istoric, scriitor şi om politic; membru de
onoare al Academiei Române (2011); candidat la
alegerile prezidenţiale din Republica Moldova (1956).
Opera: Stâlpul de foc, 1988; Somn de lup,1990, 2006,
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este o personalitate marcantă a vieţii
literare şi culturale basarabene, româ-
neşti, pe ansamblu. A fost singurul din
grupul scriitorilor patrioţi care a candidat
la preşedinţia proaspetei Republici, prea
devreme, însă, spre a-i fi fost înţeles
(acceptat) mesajul, curaj ce a atras după
sine o furibundă campanie de denigrare
ale cărei efecte încă nu au dispărut,
afectându-i grav sănătatea. Vorbind
despre fenomenul basarabean al asumării
de către scriitorii, intelectualii  basarabeni
cu înaltă conştiinţă civică a rolului de
avangardă a mişcării de renaştere
naţională, Valeriu Matei argumentează de
ce a fost necesar aceasta: ,,Implicarea
noastră pe undeva parcă era prevăzută de
Lucian Blaga care avea un aforism în
volumul «Pietre pentru templul meu»,
din 1908, în care spunea: „dacă într-o
societate lipsesc preotul, filosoful,
politicianul, economistul, poetul este
dator să-şi asume acele sarcini şi să le
ducă până la momentul când în societate
vor apare preotul, filosoful, politicianul,
administratorul, economistul». Asta au
făcut-o mulţi dintre scriitorii şi oamenii
de cultură, teatru, muzică. Dacă nu se
implică ei cine ar trebui să se implice?
oamenii fără intelect? Traversăm o
perioadă a marei crize a bunului simţ.”70

Asemeni lui Dabija, Valeriu Matei a
asigurat continuitatea între generaţii,
manifestând respect pentru scriitorii
consacraţi, precum Grigore Vieru ş.a., şi
nu o rivalitate ostentativă îmbrăţişată de
colegii săi optzecişti, un adevărat cult
pentru Eminescu, fraţietate faţă de
Nichita Stănescu, Adrian Păunescu etc.
De la volumul de debut Stâlpul de foc
(1988, prefaţat de Grigore Vieru) până la
antologia de autor Elegiile fiului risipitor
(2009), poetul parcurge o distanţă în care
canonul modern (cu inflexiuni de baladă,
sonet, elegie) şi cel postmodern moderat
(susţinut de curgerea ritmicii versului
alb) îşi dau mâna, conturând un univers
poetic inconfundabil, de mare şi adâncă
expresivitate şi înălţime a ideii. De altfel,
nici nu putea să fie altfel, din moment ce
crezul său e că ,,Poezia este dincolo de
literatură. Poezia - esenţele tari ale limbii, ale
spiritului”. Sentimentul apartenenţei
identitare la spaţiul general românesc l-a
mărturisit încă de tânăr, cu un

2010; Moartea lui Zenon, 1994; Dimineaţa marelui oraş,
2003; Orpheu şi singurătatea, 2003; Grecia imaginară,
2003; Ziliada, 2008; 101 poeme, 2009; Elegiile fiului
risipitor. Opera poetică, 2010; Cafeaua din paharul iubirii,
2011 ş.a.
70Valeriu Matei – Lupul Generaţiei de aur de la 1989 -
interviu cu Valeriu Matei, realizat de Elena Calancea,
27 mart. 2012.

extraordinar curaj („În noaptea-nstrăinării
cea fără de lumină/ beau apă din izvorul cu
undă cristalină/ ce-l mai păstrează încă sub
flamură străină/ maternă limba noastră.”-
Ecoul), apelând, ca şi confraţii săi, la
exprimări subversive, dar cu mai mult
aplomb. Acest sentiment a rămas de
neclintit în viaţa şi opera sa, poetică sau
eseistică. Verbul său, cu o curgere liberă,
muzicală, neosificată, este recuperator
(,,Mă las păscut de cal şi cerb,/ mă las învins
de dor de verb/ şi în adânc cobor să scot/ os de
sarmat, de scit, de got/ osul cel dacic ce ne
ţine/ către un veac ce nu mai vine“- Pomul),
scoţând la suprafaţă un strat istoric uitat:
spaţiul dacic străbun. Am putea spune că
el introduce dacismul ca temă, ca simbo-
listică profundă, în lirica basarabeană
postbelică, creând astfel un imaginar
poetic fabulos. Durerea pierderii patriei
istorice - temă importantă a liricii sale -
este rana deschisă a poetului, tragismul
destinului basarabean, crucea neamului
său („Biserica neamului sună din ultimul
clopot rămas.// Se conturează pe zare/
dangătul lui sângerând –/ nestăvilită
chemare/ beznele reci destrămând.” -
Îndemn). De unde şi versul-strigăt
disperat ,,Ai grijă, Ţară, de propria ta
ţară!”(De Ţară), scris în 1979 şi publicat în
1988, în volumul Stâlpul de foc. Încadrat
fie în paradigma postmodernistă mode-
rată fie la ,,tradiţionalişti”/,,modernişti”,
el singur afirmă despre sine că ,,nu este
un poet monocord”, că deopotrivă cultivă
versul cu rimă şi ,,inovaţia formală”. Poet
foarte cultivat, intrat devreme în contact
cu viaţa literară moscovită71 dar mai ales
cu cea din România, cu o perspectivă
largă asupra fenomenului literar, poet
dublat de filosof, de gânditor, de
scormonitorul în adâncul lucrurilor, ,,poet
al rezistenţei”72, Valeriu Matei nu are nici
pe departe complexul marginii, dimpo-
trivă, se simte confortabil integrat în
spaţiul literar românesc, contrazicând
eticheta de ,,regionalism”73 pusă literatu-
rii basarabene de Ion Simuţ. Este şi ceea
ce remarca Ioan Alexandru încă de la
debutul său literar, apreciindu-l ca ,,unul
dintre cei mai înzestraţi poeţi”74 ai
generaţiei lui. Condiţia dramatică a

71 Între 1997-1983, student, Universitatea de Stat
,,Mihail Lomonosov” Moscova; în 1983 este exclus de
la doctorantură ; 1983-1987: muzeograf, Istra (fosta
mânăstire ,,Noul Ierusalim”).
72 Constantin Ciopraga. Valeriu Matei - poet al
rezistenţei, ,,Convorbiri literare”, nr. 9, Iaşi, 2006.
73Ion Simuţ: ,,literatura basarabeană nu e mai mult
decât o literatură regională, E condamnată la un
regionalism”.
74 Ioan Alexandru. Tânărul poet, ,,Luceafărul”, 9 iulie
1988.

destinului individual este tema centrală a
liricii sale. Fire extrem de energică, de o
vitalitate debordantă, revoluţionar şi
hotărât, cu un neastâmpăr intelectual de
nepotolit ce aminteşte de Nichita,
romantic şi sensibil (în plus, recitator şi
cântăreţ de talent), pasional şi răzvrătit,
cu un destin hărăzit oamenilor mari care-
au făcut istorie (împiedicat însă de tiparul
comun în suişul său), Valeriu Matei este
un vizionar, un Orfeu însingurat şi un
tribun, care a proiectat liric, din vreme,
un viitor al regăsirii în rotundul patriei
istorice, patriei furate. Şi face aceasta într-
un mod original, ocolind tiparul de
poezie ocazională, prin imagini şi
simbolistici unice (,,Peste margini de
prăpastii/trece călăreţul dac/ duce-n pumn o
pasăre/ domnişoarei din iatac.//... Leagă-i la
picior scrisoare/ către zeul de pe creste,/
spune-i că sufletu-mi tânăr/ va veni curând
cu veste“- Vestitor). Poezie cu o
dominantă intelectualistă, de mare
frumuseţe de expresie şi adâncime a ideii,
de-o extraordinară forţă şi sugestivitate,
cu o anume muzicalitate, ea este axată pe
straturi de mituri şi universuri onirice, pe
simboluri naţionale, între care imaginea
emblematică a lupului (,,singuratic”, ,,de
jertfă”, ,,gonit”): ,,Dorm cu tâmpla pe-
ntinsul zăpezii,/ aruncat în departe, gonit ca
un lup/ şi sunt din neam ce purtase lupul pe
flamuri, şi sunt din neam ce-şi sacrifică aezii,/
şi cu tâmplă de lup dorm pe-ntinsul zăpezii.//
Lup singuratic,/stăpân în codrul umbros,//
eu, lupul de jertfă,/ lupul de sânge dat prăzii,/
când cu tâmpla rănită/ mai sânger pe tâmpla
zăpezii. “(Somn de lup). Scrise într-un
registru clasic şi altul modern/
postmodern moderat, poemele sale sunt
de-o încântătoare originalitate şi frumu-
seţe, eleganţă a zicerii. Cufundat în mit şi
mitologie, sau abordând toposuri ale
lumii moderne, cu o  retorică de pamflet
(„oraşul şi-ar fi pierdut memoria”; „Aleluia,
aleluia, / pentr-un neam al nimănuia) sau cu
tentă jucăuş-ironică („Pe ulicioare, în pieţele
publice/ rugurile se sting aşteptînd un
Savonarola”.), cu notaţii-decantări ale
balcanismului nastratinhogian sau cu
accente postmoderniste, lirica sa are
întotdeauna o profunzime a mesajului. El
se autodefineşte parabolic drept Fiul
risipitor („De parcă-s exilat în propria mea
umbră / să-nvăţ căderea şi s-alunec blând / pe
faţa pietrelor, pe glia aburindă / mereu în
urmă şi mereu pierzând / contur şi formă,
nuanţă şi culoare, / să n-am odihnă şi să n-am
crezare”.). Dacă n-ar fi scris decât un
singur volum-Somn de lup (1990), ce
cuprinde un imaginar poetic absolut
fabulos ce aminteşte de Vasko Popa-, şi ar
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fi fost suficient pentru a-l situa pe Valeriu
Matei în rândul celor mai valoroşi şi
originali poeţi contemporani. Elegiac şi
ironic, meditativ şi grav, poet al citadi-
nului şi al fantasticului, textualist (Grecia
imaginară) sau expresionist, reflexiv sau
moralist ironic, Valeriu Matei75 este un
poet de mare forţă lirică şi o înaltă
conştiinţă a neamului („încerc zi de zi să
sparg barierele / între mine, cel de azi, şi eu -
cel сe voi fi mâine / mai bogat cu un peisaj, cu
un prieten, o idee / sau cu o nouă rană /
deschisă lumii în continuă destrămare”.)

Desigur că la poeţii ,,portretizaţi” mai
sus se pot adăuga multe alte nume, din
toate generaţiile (promoţiile) postbelice,
căci literatura română din Basarabia este
una prolifică şi cu forţă de regenerare
continuă, numai că subiectul ales limi-
tează intervenţia noastră la acei scriitori
implicaţi direct în evenimentele basara-
bene din 1988-1991 şi-n anii imediat
următori. Aş aminti-o doar pe Leonida
Lari, poeta aproape uitată, dar care s-a
aflat în primele rânduri ale acestei
mişcării de emancipare naţională din
Basarabia76. Volumul antologic Dulcele
foc (1989) a lansat-o şi în spaţiul literar
din ţară, devenind o legendă vie. Soarta,
foarte nedreptă cu ea, a făcut însă ca
tocmai de la ţara istorică să-i vină şi
marginalizarea, tăierea avântului crea-
tor77. Şi dintre poeţii ce nu s-au implicat
activ în viaţa politică, dar prezenţi în
agora, sunt câteva notorii abordări ale
temei patriotice, în cheie modernă
(postmodrnă), sobră sau ludică, ironică -
Vasile Romanciuc, poet al iubirii, în
descendenţă vieriană (ciclul Temă
(teamă) basarabeană din volumul
Biserica de peste Prut, ce cuprinde poezii
semnificative precum (R)Estul Europei,
Tăcerea); Arcadie Suceveanu78, al cărui

75 „Poet substanţial în descendenţă nichitiană”, după
cum observă Eugen Simion.
76 Leonida Lari: n. 26 oct. 1949, Bursuceni, R.S.S.
Moldovenească, URSS-d.11 dec. 2011, Chişinău,
poetă, publicistă, scriitoare, activistă, om politic,
militantă pentru reunirea Basarabiei cu Ţara;
redactor şef al primei publicaţii în grafie latină din
Republica Moldova - ,,Glasul naţiunii" (1988-2003).;
deputat în Sovietul Suprem al URSS (1988-1990) ,
membru al Biroului Permanent al Frontului Popular
din R.  Moldova între 1990 şi 1992.
77,,Versurile unor Vieru sau Lari sunt idioate, chiar dacă
poţi înţelege mecanismul de generare, funcţionalitatea şi
tipul de receptare naţionalist-festivist-patriotic al acestui
lirism neopaşoptist, într-o societate care încă trece prin
constrângeri istorico-politice ce generează o criză identitară
la nivel naţional. “(Marius Chivu. Cum citim poezia
basarabeană. ,,România literară”, nr.38, 2004.)
78 ,,român din emisfera nordică a Bucovinei, cea
înstrăinată de Ţară”, a cărei ,,suferinţă ancestrală” îşi
avea izvorul în ,,lacrima latină a lui Ovidiu’’ şi în

volum Arhivele Golgotei reîntemeiază
concepte emblematice precum ,,Golgota”,
,,sângele”, ,,mama”, ,,zimbru”, ,,mioriţa”,
ce au căpătat conotaţii memorabile
(„Răsar strămoşii în cămăşi de ger / Să roage
zeii ce ne-nstrăinară, / Florile dalbe, Doamne,
flori de ler, / Să nu ne deie din părinţi afară
(...) // Ei duc, călări, istoria în şa, / Cea
răstignită, pusă la dosare, / Icoana ei e vie, şi
în ea / Sunt toţi: Bogdan, Mihai, Ştefan cel
Mare...”- Colind cu strămoşi; ,, Ultimul
zimbru mai trăieşte-n munţi,/ Blând ocrotit
de-o zodie supremă,/ Şi-aşteaptă semnul unei
aspre nunţi/ Ca să revină şi să moară-n
stemă.”- Ultimul zimbru; „Acel cioban din
culme de Carpaţi, / Ce-a curs în stea, cu
nunta fulgerată, / Acel cioban ucis de cei doi
fraţi, / Prin jertfa lui de sânge, mi-este tată”-
Mioriţa) - poet modern-postmodern prin
viziune şi instrumentar liric mereu
proaspăt, poet al metaforei extensive
hiperbolizate cu trimiteri aluzive
(„Danemarca-i pretutindeni. Danemarca e în
toate”..., vol. Eterna Danemarcă), al
simbolului şi parabolei, al unui discurs
sobru, profund, metafizic, vizionar,
preocupat de drama bucovineano-
basarabeană cât şi de destinul lumii
contemporane, poet de mare eleganţă şi
forţă de expresie, înălţime a ideilor, poet
de primă mărime a liricii contemporane.79

Şi alţii, şi alţii.

Reafirm, în încheiere, că scriitorii
patrioţi basarabeni au meritul extraor-
dinar de a fi ,,trezit” conştiinţe nu numai
în Basarabia, ci chiar şi în România,
reintroducând în arealul cultural româ-
nesc noţiuni marginalizate, ca demnitate,
patrie, limbă, credinţă, readucând prin
prospeţimea şi forţa poeziei lor un mesaj
şi o simbolistică care s-au aşezat în
sufletul românilor de pe ambele maluri
ale Prutului, înnobilând un popor,
reproiectând ţara rotundă. „A fi modern în
poezie nu înseamnă a nega şi detesta la modul
teribilist şi fără discernământ orice formulă
tradiţionalistă, valorile certe ce formează
potenţialul literar actual, propunând în
schimb avalanşe de cuvinte conţinând
infrasensuri indescifrabile, mimări de stări şi
sentimente”, –susţinea Arcadie Suceveanu

,,plânsul metafizic al Mioriţei”- Emisferele de
Magdeburg.
79 ,,Câte un colind, câte un psalm în prelungire argheziană
(ca Echilibru imperfect), câte o rugă ori câte o doină
travestită în elegie, câte un pastel-vitraliu ori câte o baladă
în ritm de veac XX, şi mai ales sonete pe toate gamele, în
toate pulsează câte ceva nou, ceva reclădit, regândit în
arhitectură modernă.”- Constantin Ciopraga. Arcadie
Suceveanu – între tradiţie şi modernitate, ,,Limba
Română“, nr.7-9,2007.

în eseul Emisferele de Magdeburg.
Receptată printr-un cod de referinţă care
ţine seama de realităţile istorice
basarabene, această mare poezie de la
Chişinău ce a umplut un gol dureros, are
locul ei binemeritat într-o proiectată
istorie a literaturii generale române, din
perspectiva unei radiografieri exacte a
profilului, profunzimii şi amploarei
întregului fenomen literar basarabean
postbelic. Dezavantajată pe ansamblul ei
de critica literară din ţară, lirica română
contemporană din Basarabia, indiferent
de valurile succedate de scriitori, aşteaptă
încă o privire dreaptă (fără patimă)
asupra sa, o recuperare totală,
semnificativă, aşa cum din plin o merită.

1 Decembrie 2012, Alba Iulia
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Coriolan PAUNESCU

Noapte cu
zăpadă nebună

Viscoleşte-n suflet de-o săptămână

ca într-o straşnică noapte de iarnă
aciuaţi deasupra pădurii fulgii s-adună
iar norii de sus prind lumina să-şi
cearnă.

De-atâta ger alb, mi-e sete-n cuvinte
şi-n trupul ajuns o chemare-n câmpie
prin ninsoarea ce-mi pare atât de
nebună
când lupii cei suri mă strigă-n pustie

Mereu mă trezesc din somnul abulic
rătăcind printre copacii negri şi grei,
ieşiţi ca nişte mari umbre-n derută
de sub stânca abrupt ă a anilor mei.

Privesc scheletele de arbori ce pier -
ascunzând în pământul sterp goliciunea
şi crengile îmi par săgeţi înspre cer,
iar corbii mei îşi înfrâng sfiiciunea.

Uuuuu, hăulesc sălbăticiunile aproape

şi firea în jur tresare învinsă de stele
ca nişte vechi candelabre etern răsfirate
când ajung aprinse în mâinile mele.

Eu  nu mai ies viu din această genune
de sus plouă cu scântei, şi iată-ne gata
pentru o nouă şi preasfântă minune –

aşa că notaţi şi mai scrieţi şi data.

Incompatibila
noapte
Mă strigă o fată brună-n pragul casei

iar eu privesc prin geamul unei stele verzi
şi parc-aş vrea s-o ştiu tot mai departe
pentru ca-n somn de noapte s-o visez.

Dar nu ştiu Doamne cum se-ntâmplă
că cineva mă-ndeamnă ca să urc pe culmi
şi parcă uit de vocea-i de-altădată

călcând cu talpa goală peste rugi şi spini.

Norocul meu se-nchide ca o veche carte
când ascultând eu sufăr de spaimă şi mister
şi parcă niciodată cu firea mea adâncă
nu am putut să urlu noaptea prin eter.
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Ascult năuc cum mă tot cheamă glasul
dintr-o fântână în care vreau să mă scufund
să văd cum moare din rădăcini oraşul
şi cum izvorul plânge în rătăciri de vânt.

Şi mă tot strigă fata brună, strigă, strigă
dar eu mă duc în lume aiurea, printre vii,
pe limbă îmi apare un dor de aguridă

când văd că vine fata brună din alte seminţii.

Visările
copilăriei

Îmi vine din pala de vânt ca o briză
un iz de lapte afumat şi discret -
mă tem că mama şi-a răsucit inelul

să vadă unde-i haimanaua de băiet.

De-atâtea treburi şi-a ieşit din fire
la ora-n care iată mai fierbe-o mămăligă
şi-n rolă lasă pâinea la dospire.
iar în ogradă vin păsări şi o strigă.

Eu însă într-un cireş lovit de lună
mă caţăr în puterea nopţii deochiate
şi-n sân îmi pun pomet pe-apucate

să am ce să mănânc o săptămână.

Şi nu ştiu cum de sâmbăta trecută
tot trec hai-hui pe drumul aurit de soare
şi-mi fac un verde fluier din cucută
oprindu-mă în zori să cânt la fiecare.

Şi uit-aşa îmi uit de casă şi de mama
iar ceru-n cele patru puncte cardinale
nici nu mai vrea să ştie că-şi dă seama

ce mult m-absoarbe în ochiurile sale.

Şi uite trupu-mi dezvelit de haine
s-afundă în nisipuri lucii, mişcătoare,
iar cugetul atins de-atâtea netezi spaime
se duce înspre casa albă, visătoare.

Furtuna
Un re bemol pe care toba mare

nu-l poate induce într-un solfegiu
îmi dă cortina ninsă într-o parte
şi mă azvârle năucit pe mare.

Din univers ies valuri vii de note
şi toate poartă un accident la cheie

iar fracţiunile în timp vibrante
se vor cântate-n ceruri de o zeie.

Şi-mi vine un împărat ieşit din stele
nemângâiat de-o patimă nebună
să-mi spună noaptea vorbe grele

cu aerul de fi căzut târziu din lună

Il ţin de rău şi semne-i fac să piară
iar el surâde de parcă nu mă vede
de-ndată scoate energic o vioară
şi un arcuş pe trei doimi de verde.

Hipnotic duce unealta sa pe strune
iar către cer se-nalţă în viscoliri de sunet
s-alătură cândva concertelor fragile

iar eu mă-nalţ pe greii nori de vuiet.
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Nestatornicie
M-oi duce plutind ca o nălucă
peste pădurea adormită-n zări
că mi-a venit un dor de ducă

fiind strigat din grele depărtări.

Şi parcă să mai zbor nu-mi vine
că uite noaptea-i prea adâncă
şi simt crescând un râu sub mine
în timp ce urc nebun pe-o stâncă.

Îmi face semn discret cu mâna
un ins ce-mi calcă umbra rară
spunându-mi că din ceruri luna

de-o vreme a-ncetat s-apară.

Şi nu mai vrea să stea de pază
pe-un vârf de munte acolo sus
s-a îmbolnăvit de când stă trează
ferindu-ne de-un iminent apus.

Îmi pare rău de ce-aud Doamne
de-aceea coborî-voi  pe pământ
unde-am să stau câteva toamne

şi-apoi să plec pe-aripi de vânt.

Elena Cristina Potop

Ion MARIA

unul din tribul
hopi

strâng din dinţi rabd încerc
să văd până unde poate să meargă
Dumnezeu oare crede că
sunt un adversar pe măsură
de-mi dă atâtea necazuri?

în după amiaza asta voi vedea
o piesă de cehov
o să încerc să intru în ea
un personaj fără destin
un om ca toţi ceilalţi

uneori cred că sunt din
tribul hopi ori anasazi
cei vechi cei pierduţi
de pot îndura atâtea
de peste tot vin bărboşii
europeni şi vor să-mi
cucerească câmpiile şi
să-mi ucidă bizonii
unde să plec unde să
mă ascund când bărboşii
sunt chiar vecinii
mei?

stampă
poetul visează metamorfozele
cerului în peşteră platon
încă nu s-a născut
după venirea lui vor apărea
şi ideile
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sus pe crestele înspumate
ale gândirii corabia abia
mai pluteşte e gata să se
scufunde printre corali
ea va afla marile adevăruri
ale peştilor

în afara timpului pictorul
prinde lumina delftului
sau se sinucide
fiecare are calea lui
de a picta
în cer

chinuit de-o nelinişte
nu mai pot să dorm
am dormit destul când
eram piatră cu mine
s-au construit catedrale
care acum sunt goale
oamenii au uitat cine
au fost se lasă prinşi
în cuvinte ca fluturii
în foc
undeva într-o iesle
se naşte
un necunoscut

nocturnă
noaptea să adorm mai uşor
îmi spun poveşti Dumnezeu
face la fel numai că
poveştile
Lui sunt trăite de oameni

de ce toate durerile lumii
numai noaptea mă bântuie
îmi pun cerul înstelat
peste cap cum aş cum
aş pune o pernă să mă
înăbuş dar gândurile rămân
tot acolo

uneori mă cocoşez
să nu lovesc tavanul
dar asta nu-mi opreşte
căderea pe gânduri
şi în propria umbră
n-am unde să mă ascund
oglinda din mintea mea
e necruţătoare ce aş putea
să mai fac pentru a fi
om?

ei, frumoasa-o tu cea care
joci în toate filmele
dă-mi o palmă
să mă trezesc

când sentimentul atinge
o culme nu se mai întoarce
zboară ca voyager spre
adâncimile cosmosului
extratereştrii ce-l vor
întâlni nu-l vor înţelege
dar li se va părea ceva
apropiat o aşchie
din
Dumnezeu

nu mai asculta muzică
rişti să devii o rampă
de lansare  cape canaveral
al sufletului
nu mai asculta muzică
rişti să prinzi mesajul
ascuns în zgomotul
de fond al universului
înainte de-a fi un gaz
hidrogenul a fost
un sentiment

noaptea târziu poţi să
dormi

cu lumina aprinsă îngerul
tău păzitor va avea răgaz
să cânte ceva la pian ori
să scrie o carte în locul
tău oare şi el o iubeşte
iremediabil şi fără
de speranţă pe frumoasa
care ţi-a pus capăt
zilelor?

sentimentul
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Lucian NICOLAE

Negustorii
I

e apleacă îndoindu-se din şale şi sprijinindu-se
cu o mână pe propriul genunchi, pe când cu
cealaltă culege de pe jos filtrul portocaliu.

Îndreptându-se din spate, ridică mâna dreaptă deasupra
ochilor şi priveşte cercetător mucul de ţigară. „Nici n-a
fumat o treime! Ce nebun!”, gândeste, după care îl face
nevăzut punându-l într-unul din buzunarele fustei largi.

Îşi continuă mersul legănat prin aerul răcoros al
dimineţii, ocolind aleile înguste din capătul cărora se
puteau vedea haite de câini plecaţi să dejuneze, dacă
aveau noroc, pe la vreun nefericit. Urmărind nişte
tufişuri de gard viu, ajunge în faţa unei porţi
improvizate din plăci de metal şi lemn. Cu un aer
familiar, împinge uşa şi păşeşte în noroiul din curte,
tuşind încet înainte să strige:

- Ai, Maricuţo! Unde esti, fată?
Ajunsă în spatele casei, o vede pe femeie stând în

picioare lângă un lighean de tablă, frământând nişte
haine într-o apă neagră. Din când în când, Maricuţa îşi
mai întindea mâinile dolofane spre masa din stânga ei,
apucând strâns o cutie de detergent din care turna
mereu în aceeaşi apă.

- Ce vrei, fă? o întâmpină femeia, începând să frece
mai cu spor la vederea ei.

Musafirul se aproprie şi luă loc la masa pătrată, în
capătul opus. Întârziind să-i răspundă, îşi roti privirile
de jur împrejur, vrând să se asigure că nu se mai
schimbase nimic de la ultima vizită.

- Hai, fă, Florico, spune ce vrei, că n-am toată ziua!
reformulă prietena ei, apucând cu o mână cutia de
detergent.

- Stai, tu! Ce ţipi aşa? Că doar nu te ţin eu din
treabă... se apără Florica cu un glas jignit.

Coborându-şi privirile pe muşamaua înflorată ce
dădea un aspect inedit mesei, aceasta începu să o râcâie
cu unghiile pe la colţuri. Văzând-o, Maricuţa recunoaşte
vechea ciudă a prietenei sale cauzată de această podoabă
veritabilă şi îi spune cu un glas mai blând:

- Hai, fă, zi-mi şi mie ce-ai mai făcut... Că dor nu stai
tot la ăla...

Purtându-se de parcă nu ar fi auzit-o, Florica îşi
ridică privirea şi îi cere cu un aer firesc:

- Dă-mi-l, tu, şi mie pe Mihăiţă, că vreau să mă duc
cu el pân-aicea pă mala cu treabă.

Între cele două se aşterne tăcerea, Maricuţa părând
că meditează asupra problemei, continuând să îşi mişte
mâinile prin lighean.

- Mihăiţa, fată? întreabă aceasta în timp ce Florica îşi
golea buzunarele şi înşiruia pe masă mai multe
chiştocuri de ţigară. Păi nu ştiu, tu, că-i ocupat... Are
treabă...

Ridicând privirea de la lucrul ei, Florica se uită peste
umărul Maricuţei şi îi privi pe cei trei copii ai acesteia
cum se jucau cu o scroafă mare ce le ajungea până la
bărbie. Cei trei nu aveau mai mult de 7-8 ani şi se
împingeau pe rând în nămol, căzând cu capul între
ţâţele scroafei. Înjurând printre dinţi, Florica îşi apleacă
din nou privirile asupra mâinilor ei ce rupeau filtrele
ţigărilor şi desfăceau hârtia pentru a împrăştia tutunul
pe masă.

Isprăvindu-le pe toate, se ridică tăcută de pe scaun şi
intră în casă. Continuând să spele rufele, Maricuţa nu o
băgă în seamă nici când intră, nici când ieşi ţinând în
mână un ziar pe care îl trânti nervoasă pe masă.

Urmărind-o din când în când cu coada ochiului pe
prietena ei, Florica rupse în fâşii înguste ziarul şi începu
să îşi ruleze ţigări. După ce i se termină tutunul la a
doua ţigară, luă o cutie de chibrituri de pe pervazul
ferestrei şi îşi aprinse una, trăgând puternic în piept şi
rămânând câteva clipe nemişcată, de parcă ar fi inspirat
însuşi Timpul pe care acum îl ţinea prizonier. Îndurându-
se de omenire, îl eliberă şi se întoarse spre Maricuţa care
nici măcar nu îi mulţumise pentru acest gest. Uitându-se
tăios spre ea, îi spuse nerăbdătoare:

S
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- Zi, fă, mi-l dai sau nu? Că vine lumea de la piaţă şi
dup-aia nu-mi mai iese nimic...

- Ţi-l dau, tu! Ce te-agiţi aşa? Mihăiţă! Vino, mamă,
pân’ la mine!

Copilul se desprinde, regretând, de grup, îşi şterge
gura murdară cu mâna plină de nămol şi vine spre
maică-sa întrebând:

- Ce-i, tu, mamă? Ce e?
- Ete tuşi-ta Florica vrea să te ia cu ea la treabă. Hai,

du-te, că nu staţi mult! Şi vezi ce faci! Să fii cuminte!
Scoţându-şi mâinile din lighean, îi curăţă ea faţa

cum se cuvine, faţă ce ar fi făcut să se minuneze pe
oricine nu a mai văzut un copil cu braţe albe şi chip
negru.

- Hai, Mihăiţă, cu tuşi-ta Florica şi las-o pe mă-ta că
o vezi şi mai tarziu! îi spune mătuşa făcându-i cu ochiul.

II
ăşind cu greu şi alunecând prin mocirlă, cei doi
reuşiră să părăsească curtea, trecând prin
poarta improvizată şi ajungând brusc într-o altă

lume, mai înaltă, dar la a cărei schiţări se folosiseră
aceleaşi culori. Conducându-l pe băiat prin peisajul gri,
strecurându-se împreună cu acesta pe diferite alei,
Florica îşi păstră mersul legănat, liniştit, încurcată puţin
de băiatul care o obliga să stea puţin aplecată pentru a-l
ţine de mână; mână pe care o lăsa în voia Sorţii de fiecare
dată când dădea cu ochii de vreun chiştoc după care se
apleca.

- Tu, tuşi, ia-mi şi mie-o-ngheţată, spuse copilaşul
după un timp.

- Îţi iau, mă, dar nu acum. Taci din gură!
- Pă, tu, să nu mă minţi, că te spui lu’ mama!

ameninţă Mihaita revoltat.
Incepând să se enerveze, Florica îndrugă ceva

printre dinţi şi îşi continuă drumul. În faţă avea o
deschidere largă împrejmuită de blocuri scunde.
Mergând până în mijlocul străzii, îl strânse de umăr pe
Mihăiţă făcându-i semn să se oprească, după care,
dregându-şi puţin glasul, îşi începu peroraţia:

- Ajutaţi un biet suflet sărman! Ajutaţi o mamă ce
nu-şi poate-ngriji copilul! Fiţi buni şi ajutaţi-ne şi
Dumnezeu din Ceruri să se-ndure şi să vă ocrotească! Că
sânt o mamă cu-n copil şi e vai de noi şi Bunul
Dumnezeu ştie şi fie ca El să vă ajute pe voi aşa cum voi
ne ajutaţi pe noi...

Florica îşi dădu seama repede că locul era ales
perfect, bătrânii care se întorceau de la piaţă trecând pe
lângă ea şi întinzându-i câte o bancnotă copilului,
murmurând un „Doamne-ajută!”. Dar ea nici nu-i băga
în seamă; ţinând ochii închişi şi având faţa
contorsionată, vocea ei răzbătea până în toate ungherele
cartierului, astfel încât toţi oamenii, vrând, nevrând o
auzeau.

Mame cu cărucioare şi copii mici pe lângă ele îi
învăţau pe aceştia să se ducă şi să îi pună câte un ban în
palmă bietului băiat.

- Şi ajutaţi-ne pe noi şi Bunul Dumnezeu să vă ajute!
Îndurare! Îndurare! Căci sunt şi eu o biată femeie cu-n
copil sărman şi n-avem şi noi ce mânca...

Deschizându-şi ochii, îi vede pe oamenii treziţi de
vocea ei cum o urmăreau sprijiniţi pe ferestre, toţi tăcuţi,
parcă aşteptând să vadă ce se va mai întâmpla. La alte
blocuri reuşi să vadă unele mâini care se strecurau pe
după perdele şi închideau geamurile. Din scara blocului,
ieşea câte o femeie care ţinea deja mâna întinsă să îi dea
nişte bani, chiar dacă se afla la 20 de metri depărtare de
ea.

Şi Florica continuă să suspine şi să îşi spună
povestea încă o oră, până când toţi se retrăseseră în
apartamentele lor şi aşteptau să plece.

Mulţumită, îi face semn lui Mihăiţă că terminaseră şi
se retraseră spre o alimentară de unde îi luă micuţului o
ciocolată.

În timp ce îşi deschidea pachetul de ţigări, se răsti la
copilul care deja o luase la fugă spre casă şi îi transmise
un mesaj pentru prietena ei. Băiatul, fugind în
continuare, nu păru să audă, aşa că aceasta îi întoarse
spatele, mergând legănat şi încet, oprindu-se din loc în
loc şi aplecându-se pentru a-şi umple buzunarele.

III
ersul Floricăi semăna foarte mult cu un dans,
de parcă la fiecare pas îşi alegea un alt
partener. Dar Florica dansase prea puţin în

această viaţă, astfel încât dalele de piatră ce-i serveau
drept parteneri şi care înfăţişau trotuarul se lăsau
călcate-n picioare în acest vals. Cu fiecare minut ce
trecea, femeia se îndepărta tot mai mult de locul de
muncă, ajungând curând să lase în urmă cartiere întregi.

Pe toată durata drumului, aceasta a ţinut între
degete o ţigară aprinsă, căreia îi arunca filtrul de fiecare
dată când simţea că piele este gata să-i ia foc. Pielea
degetelor negre, pline de cicatrici, era parcă a unui
bătrân uscat, uitat la soare.

Căldura amiezii se făcea simţită peste tot în jur, fiind
o toropeala groaznica de vară. Dar Florica demult nu o
mai simţea – de când îi degeraseră membrele într-o iarnă
cu câţiva ani în urmă. Dar simţea în schimb nevoia de
apă, pentru că ţigările îi uscaseră gâtul şi începuse să
scuipe pe marginea străzii.

Ajunsă lângă o gheretă deschisă non-stop, plăteşte o
bere pe care o bea pe nerăsuflate, stând pe nişte trepte.
Fiind într-o scurtă pauză, ridică capul şi se uită urât la
trecătorii care se gândeau la acelaşi lucru: toţi sunt mai
buni decât ea. Unii o priveau plictisiţi, iar alţii nu o
priveau deloc; alţii o priveau o clipă, după care se uitau
în alta parte oripilaţi de cicatricea mare din urma unei
arsuri pusă la vedere pe gât.

P
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Se ridică şi, după ce aruncă doza, scuipă în coşul de
gunoi. Încă îşi simţea gâtul uscat.

Continuându-şi drumul spre casă, intră pe nişte
scurtături dintre blocuri. Acum se afla la periferia
oraşului. Urmă poteca de pământ bătătorit şi ajunse în
faţa porţii de lemn ştirbă, cu atât de multe bucăţi lipsă
încât ai fi crezut că este acolo doar dintr-un prost obicei.

O deschise cu greu, pentru că uşa înaltă se afunda în
noroi pe măsură ce intra mai mult în curte. O antenă de
cablu ieşea din zidul de cărămidă al casei în paragină ce
avea deasupra un acoperiş de coceni. Intrarea pentru uşă
era prea mare, aceasta neputând să o acopere pe toată şi
lăsând spaţii goale la marginile de sus şi de jos.
Nebăgând în seamă estetica casei, Florica intră în ceea ce
părea să fie singura cameră. Înăuntru era un bărbat cu
mustaţă ce stătea pe o canapea în faţa unui televizor. În
rest, în cameră se mai aflau doar o masă şi două scaune.

- Ce-ai facut, fă? Cum a mers treaba? o întâmpină
bărbatul. A dat lumea?

- A dat, a dat! Cum să nu dea... îi răspunde femeia.
Dar cam puţin... Şi-i luai şi lu’ ăla mai mic a lu’ Maricuţa
o ciocolată, să nu zică mă-sa dup-aia...

- Îi luaşi o ciocolată... o maimuţări bărbatul. Ce
proastă eşti, fă... Da’ unde-s banii? Ia dă-i încoa’!

- Ţine-i, mă, Dane! Da’ de ce sânt proastă? Că e şi el
mic...

Florica îşi bagă mâinile prin buzunarele fustei şi de
acolo pescuieşte teancul cu bani.

- Ţine, mă, de-aici! Uite! îi zice ea dându-i banii,
după care mai scoate doi pumni de mărunţiş şi îl pune
pe masă.

Bărbatul, îngândurat, numără banii, ţinând între
degetele de la mâna dreaptă o ţigară şi suflând spre ei
vapori de alcool. După ce aruncă un ochi şi peste
mărunţiş, îi spune Floricăi:

- E bine, fă... Lasă ciocolata... Hai aici lângă mine că
bagă ăştia un concert.

Femeia se duce şi îşi ia locul, în timp ce bărbatul
trage o duşcă dintr-o sticlă de ţuică pe care o ţinea pe jos.

- Fă, pe-ştia-i chem la nuntă! continuă Dan,
înfierbântat acum de băutură.

- Îi chemi tu la nuntă... repetă ea neîncrezătoare,
batjocoritor.

Dan se întoarce spre ea să o îmbrăţişeze şi să o
sărute, dar Florica, ferindu-se de ţigară, alunecă de pe
canapea pe jos.

- Ce faci, fă? râde bărbatul fiind în continuare
binedispus. Pă beau eu şi te-mbeţi tu? Ha, ha, ha!!

Femeia se ridică şi din buzunar îi scapă ceva pe jos,
dar nu apucă să se aplece după el, că Dan o şi împinge la
loc pe podea şi se uită la obiect- era pachetul de ţigări.

- Pă cum, Florico? Ce caută ăsta la tine? o întreabă el
pe un ton periculos. Pă tu iar îţi cumperi, fă, din banii
mei? Ce ţi-ai mai luat, fă? adăugă el şi o izbeşte cu
piciorul în coaste.

- Nimic, Dane! ţipă femeia. Ţigările şi ciocolata!
Atât...

- Atât? Nu mă minţi că te omor în bătaie! Spune ce
ţi-ai mai luat!

Bărbatul începu să o calce în picioare şi Florica se
răsucea inutil de pe-o parte pe alta. Într-un final izbucni:

- Mi-am luat şi eu un suc! Nu mai da, Dane! De ce
dai?

Dan se opri, se aplecă şi îi prinse faţa în mâini,
privind-o turbat:

- Un suc, fă? Mureai de sete? Pă tu bei pe banii mei,
fă? ’Tu-ţi Dumnezeii mă-tii, că te omor in bătaie! Pă nu
ţi-am spus să nu mai bei pe banii mei, fă? Pă dacă vrei să
bei, du-te şi cerşeşte pe banii tăi, fă! Să vezi atunci cum o
să mai cumperi ciocolăţi!

Roşu la faţă, Dan începu să-i dea pumni şi, după ce
Florica avea faţa umflată, îşi lăsă mâinile în jos şi îi ridică
fusta. Icnind de durere, femeia renunţă să se mai zbată şi
îl privea acum cu ură pe bărbatul ce se mişca deasupra
ei.

De pe canapea se auzi o melodie şi Dan se ridică şi
răspunde la telefon, închizându-se între timp la şliţul
pantalonilor de stofă. După ce închide telefonul, caută
într-o cutie de unde scoate trei telefoane pe care le bagă
în buzunar, în timp ce se îndreaptă spre uşă. Înainte să
iasă afară, îi spune Floricăi din prag:

- Termin eu cu tine mai târziu!

IV
uzind uşa închizându-se, Florica îndrăzneşte să
se mişte puţin, după care, făcându-şi curaj, se
târăşte până la marginea canapelei unde se aflaA
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sticla cu ţuică care îl înflăcărase atât de mult pe Dan. Era
pe jumătate plină atunci când Florica o duse pentru
prima dată la buze, încet, pentru a nu simţi prea multă
durere atunci când licoarea îi atingea carnea vie.

După câteva guri, durerea păru să-i amorţească, şi-i
dădu curajul de a se apleca pentru a culege de pe jos
pachetul de ţigări, gândindu-se că, dacă tot îşi primise
bătaia pentru el, atunci merita să îl termine.

Simtea cum sângele îi clocoteşte în vene, făcându-i
mâna să tremure. Reuşeşte să îşi aprindă o ţigară şi, în
timp ce sufla fumul afară, simţi ura pe care nu o mai
simţise până atunci faţă de bărbatul acesta. Alte bătăi pe
care le primise de la el fuseseră urmate de sentimente
precum dezamăgirea în faţa unei decizii greşite sau
părerea de rău.

Dar motivul din această zi le pusese capac. Simţea ca
îl urăşte, că îi detestă setea de bani proprie unui om
sărac. După mulţi ani se simţea din nou dezgustată,
jignită; murdară... Bărbatul acesta reuşise să o facă să se
simtă murdară, pe când ea nu se simţise aşa nici când
trăise cu maică-sa în debaraua unui bloc şi unde mai
veneau vagabonzii şi-şi fâceau nevoile.

Îşi aminti că în dimineaţa aceea, Maricuţa se mirase
la gândul că încă mai stătea cu el. Şi acum întelege că
avea dreptate. Floricăi îi era frică de moarte şi omul
acesta putea să o omoare într-unul din momentele când
făcea exces de zel.

Nu! Era clar că nu mai avea ce să caute în casa asta!
„Dar dacăă fug, nenorocitu’ vine după mine şi-mi taie
gâtu’”.

Scrumiera se umplea încet – încet, pe măsură ce
Florica îşi făcea planuri. Sticla se golea, ultimele picături
fiind condamnate pentru următoarele minute.

Tuşind, femeia îşi îndoaie spatele şi îşi simte
plămânii ca de plumb, stând să îi alunece în stomac.

„Dar dacă rămân, ăsta oricum vrea să mă omoare!”,
gândeşte ea îngrozită.

Storcând şi ultimele picături şi stingând ultima
ţigară, Florica se hotârăşte ce să facă, spărgând sticla,
lovind-o de masă. Târându-se înapoi la locul în care o
lăsase Dan, se aşeză pe spate, la timp pentru a auzi
poarta deschizându-se. Cu gesturi rapide, ia un ciob şi îl
aşează sub fustă, blestemându-l printre dinţi pe cel care
tocmai intra pe uşă.

V
ot aşa stai, fă, proasto? o întreabă el aruncând
nişte bani pe masă. Pă vezi dacă eşti proastă?

Dan se aşază bine dispus pe canapea şi-şi
aprinde o ţigară. Ochii lui se îndreaptă pentru un
moment spre televizor pentru a urmări nişte acorduri,
după care se uită în jos la Florica, împietrită în aceeaşi
poziţie. Se simţea bun şi afectuos; vederea chipului
umflat al femeii îi crea repulsie – un sentiment

incomfortabil pentru el, care îl făcea să se simtă
pedepsit; câteva clipe se gândi că poate asta simţi atunci
când îţi pare rău... Dar bineînteles că trebuie să se fi
înşelat. Nu avea de ce să-i pară rău.

- Hai, fă, nu mai sta acolo bosumflată. Hai aici lângă
mine.

Şi, cu un gest generos, bătu canapeaua în locul unde
ar fi trebuit să vină Florica.

- Hai, n-auzi? Că dor nu te-ai supărat pe mine
acuma?... Că ştii că io te iubesc şi aşa sunt eu... mai pun
pasiune...

Florica stătea în continuare pe podea, uitându-se
încordată la el, știind că pericolul trecuse. Dar merita să-l
ierte?

Dar de ce acum, când era pregătită să-i facă rău, el
arăta mai frumos ca niciodată? Şi de ce acum şi-a scos la
iveală firea blândă pentru care îl iubise atâta timp? Cum
putea ea să-şi respecte planul, dacă încetase să-l urască?
La urma urmei, e şi el om... şi poate că a fost cât de cât şi
vina ei.

Încet, sprijinindu-se în coate, Florica se ridică în
picioare şi, la primul pas, îşi simte inima oprindu-i-se în
piept – uitase de ciobul care acum căzuse cu zgomot pe
podea. Din instinct, ridică capul spre Dan, încordându-şi
muşchii.

- Ce-ai făcut, fă? o întreabă nedumerit uitându-se la
ciob şi găsindu-le imediat şi pe celelalte pe care nu le
văzuse când venise acasă. Ai spart sticla? Vai, proastă
eşti...

Uimită auzind tonul blând, Florica se aproprie de
canapea şi se aşază lângă Dan care îşi deschide braţele
îmbrăţişându-o şi lovind-o afectuos pe creştet:

- Pă ce mă fac eu cu tine? Hai ia de-aici o ţigară şi
uită-te la băieţii aştia ce frumos cântă.

Sprijinită pe umărul bărbatului, Florica începu să
pufăie pasionată, aproape fericită, în timp ce stăteau
amândoi îmbrăţişaţi şi visau cu ochii deschişi la hainele
elegante şi strălucitoare ale oamenilor aceia scoşi parcă
dintr-o poveste, care se pricepeau atât de bine să scoată
sunete de jale, storcând lacrimi însăşi viorii şi
acordeonului...

Dragos Pătrascu

T
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Petre MANOLACHE

Laurus Nobilis
Fugim de impresia de dezgust
năvălim în prăvălie
unde se vând şoareci veseli
deschidem capacul unei
cutii de conserve – în ea
cineva invizibil
cântă la un pian dezacordat
intrăm pe furiş în
cârdul de dropii
răpindu-le frugul mut
spargem un sunet rănit
şi-I tăiem respiraţia falsă
înjunghiem mielul
cel mai frumos
în loc de demon
rupem drumul în două
şi-l înnodăm
în dreptul vântului obscene
ăncoronând superstiţia odioasă
cu laurus nobilis

Nişte scări
Nu aud paşii timpului, nu,
– ştiu că a trecut, nu mai contează –
ştiu că în pământ sămânţa lucrează
şi va salva ce nu ai salvat tu –

car cu spatele, cu sufletul car –
omul e făcut pentru trudă -
mă tot scufund în mine, cu ciudă
după aurul necunoscut şi bizar

sunt departe de întrebări –
însetat duc la gură paharul cu apă –
stau ca în preajma unei surpări –

ce mai înseamnă cuprins – necuprins ?
plouă mărunt, putrezesc nişte scări
şi-mi bandajez rănile, ca un învins

Miere târzie
Fulger întors
în clepsidră
pune în rouă cântată
miere târzie

cu gust de flori
trecute în vis
cu zbateri de aripi
spre seară

unde boabe de
struguri adună
frânturi de gânduri

în susur de cişmea
respirând aerul
nopţilor reci
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Valeria Z. PARAIPAN

Îmblânzitorul
de fiare
3.
(continuare din editia precedentă)

ând a intrat, Galia s-a rezemat de uşă. A tras
zăvorul aurit fără să-l privească. Odată cu lăsarea
întunericului a început să se simtă dintr-o dată

bine. Toată ziua nu mâncase nimic. Şi nici acum nu-i era
foame. N-o mai usturau ochii şi neliniştea îi dispăruse.
- Bunico, am venit!
- Te-am auzit! Vino, sunt în terasă, îi răspunse

Madina.
Fata călcă uşor dalele reci şi ieşi în lumina lunii. Îşi

dădu capul pe spate şi rămase aşa, pentru câteva clipe.
- Câtă frumuseţe! Şi câtă linişte, suspină ea. Bunico,

azi mi s-a întâmplat ceva minunat. Ţie nu-ţi pot ascunde
nimic. Ştiu că tu mă înţelegi, ştiu că tu n-ai să mă trădezi
niciodată!

Madina o privea calmă.
- Nu mă întrebi nimic?!
- Nu! Vreau să ascult doar ceea ce tu vrei să-mi

spui.
- Îmi va fi mai greu aşa! Ba nu, de fapt îmi va fi mai

uşor, chicoti Galia. Întinse mâinile cu palmele ridicate şi
se roti de câteva ori.
- Bunico, mă simt atât de bine !Uite am să mă aşez

aici, pe scaunul acesta şi am să-ţi spun că azi am văzut
cel mai frumos animal. Unul care poate să toarcă
asemenea unui pisoi, şi se numeşte tigru !

Madina continua să zâmbească. Se mulţumea să
tacă…
- Şi tânărul care era stăpânul animalelor, avea faţa

albă şi părul negru în şuviţe ondulate. Şi ochii lui, cei
mai frumoşi de pe întreg pământul. Când m-a atins,
inima mea s-a frânt asemenea unei bucăţi de lut
…prinţesa spune că sentimentul acesta e iubire..
desigur, l-ai cunoscut şi tu în tinereţe.
- Dar ceea ce te nedumereşte, e altceva…rosti

Madina.
- Da, ai ghicit ! ce mă nedumereşte e cum am reuşit

să-i fac pe paznici să mă lase să intru. De unde am avut
puterea şi curajul? Şi de ce Eglal repeta cuvintele pe care

eu le gândisem  …şi de ce apa lacului a prins a se mişca
în bătaia vântului ce eu îmi dorisem să adie ?
- Eşti obosită , glăsui Madina. Lasă, o să vorbim

mâine!
- Obosită?! Aiurea! aş putea să înconjor cetatea

până-n zori. Nu mi-e foame, nici sete, şi neliniştea ce-o
simţeam la amiază s-a risipit.

Cuibărită în scaun, Galia a  tăcut. A continuat să
privească cerul, luna şi stelele. Nici n-a ştiut când a
închis ochii cufundându-se în somn.

Madina a mângâiat-o uşor pe creştet. Ştia ce se
întâmplă.

*
Vizirul se trezise devreme. Îşi făcuse în minte planul

zilei ce tocmai începea. Ce-l interesa cel mai mult era să
facă rost de colţii de tigru  şi să se întâlnească cu Madina.
Restul era pe planul doi. Probleme cu care se confrunta
în fiecare zi.

Ştia că trebuie, dar nu se îndura să părăsească patul.
Stătea cu ochii ţepeni fixând un punct pe tavanul înalt,
împodobit cu grinzi sculptate. Toată noaptea o visase pe
Galia. El o striga şi încerca să vorbească cu ea. Dar fata
alerga, se ascundea, dispărea, şi  în acest timp râdea.
Hohotele ei erau vesele şi cristaline. Apoi s-au
transformat, au devenit din ce în ce mai stridente, mai
gâlgâitoare până s-au spart într-un muget gros, într-un
vârtej. Ochii roşii ce au răsărit de nicăieri, l-au făcut pe
vizir să tresară şi să se trezească brusc. Era transpirat şi
inima îi bătea cu putere. S-a ridicat şi a băut un pic de
apă din pocalul aşezat acolo de cu seară. A încercat, dar
n-a mai fost chip să adoarmă. Zorile l-au găsit cu ochii
căscaţi şi gândurile la mărire.

C
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Sclava care îl ajuta să se îmbrace a intrat să-l
trezească. El i-a făcut semn să-l lase. Nu avea chef de ea.
Putea să facă asta si singur. Măcar azi.

Când auzi bătăi în uşă, aproape că se bucură.
Semnalul îl recunoscuse. Ştia sigur cine era.
- Intră, îi spuse neobişnuit de binevoitor. Presimt

că-mi aduci veşti bune.
Karim, roşu la faţă şi cu ochii umflaţi, era vesel de

dimineaţă.
- Aşa-i stăpâne! Veştile sunt bune. Azi-noapte când

am plecat de la luminăţia ta, nu m-am dus la culcare. N-
aş fi putut dormi…Mi-am luat iscoadele cu mine şi am
pornit toţi trei să căutăm şi să-i găsim pe călătorii cu
tigrul…Nu ne-a fost greu să dăm de ei. M-am gândit de
la început că treaba ce-o au cu Zahei, nu-i va lăsa să se
îndepărteze prea mult.

Auzind numele lui Zahei, vizirul se plesni cu palma
dreaptă peste frunte.
- Pe Seth, cum oare am putut să uit?! Azi este ziua

când termenul comenzii sfârşeşte. Trebuie să amân toate
celelalte treburi ce le aveam până la prânz , va trebui să
mă-nsoţeşti! Trecem pe la garnizoană şi împreună cu
soldaţii şi carele mergem la fierăria lui Zahei.
- Desigur, luminate!
- Aşa, zi mai departe.
- Luna din noaptea trecută era mare şi lumina atâta

de puternic încât nu ne-a fost greu să-i descoperim. Şi-au
aşezat tabăra chiar lângă fierărie. Aşa că dacă vrei, chiar
şi acum purcedem şi-i luăm ca din oală.
- A, dar asta-i chiar frumos…Karim, tu pleacă-n

dată! Să îi supraveghezi în tot ce fac. Te voi urma şi eu
cât pot de repede. Dar va dura un pic.

Ştii…carele…soldaţii…aglomeraţia din cetate …
- Stăpâne, dar Galia? Cine o va însoţi la palat ?
- Chiar eu. Aceasta este prima misiune ce am de-

ndeplinit, zise vizirul zâmbind viclean în timp ce-şi
mângâia barba.
- Bine stăpâne, atunci eu plec.
- Aşa să faci!

*
- Galia, zise bunica zguduind-o zdravăn de umăr,

deşteaptă-te copilule, ai să întârzii.
- Bunico, tocmai acum mă trezeşti, visam ceva atâta

de frumos……
- Hai, lasă visele, apa din baie e-ncropită exact pe

placul tău,…adică mai mult rece…
- Îndată, zise Galia întinzând mâna stângă şi

privindu-şi inelul…atinse piatra verde de buze şi repetă
cuvintele auzite în vis rostite de o voce suavă. Iubito,
vino la mine. Te doresc atât de mult. Am nevoie de tine,
iubito!

Sări din pat şi alergă în camera de baie. În timp ce-şi
cufunda trupul în apa limpede murmură:
- O, Seth, e-atâta de frumos, şi-atât de imposibil să

mi se poată întâmpla..

Timpul zburase iute şi acum stăteau faţă în faţă la
masa rotundă. Galia ciugulise ceva, mai multe fructe, şi
aştepta nerăbdătoare sosirea lui Karim.
- Bunico, aseară am adormit afară, în terasă. Nici nu

ştiu când m-ai mutat în pat. Îmi rămăseseşi datoare c-un
răspuns…
- Uneori, unii oameni se-ntâmplă să se nască cu

puteri speciale. Alteori, le pot căpăta pe parcurs. Alţii le
pot avea pe amândouă şi cei mai norocoşi ajung să fie
protejaţi de zeii în care cred.
- Şi eu, din ce categorie fac parte?
- Asta va trebui să afli singură. Va trebui să cauţi

…unii rătăcesc drumul …
- Când va veni Karim am să încerc ceva,..
- Galia, puterea trebuie s-o foloseşti doar când ai

neapărat nevoie. În unele scopuri. N-o iroseşti, doar ca
să te distrezi. Şi mai ales trebuie să o controlezi. Se poate
întoarce împotriva ta  dacă nu eşti atentă. Te poţi pune
singură în pericol. Şi nu uita. Puterea e credinţa că poţi
întotdeauna să faci orice…numai să vrei!
- Aşa voi face, răspunse fata gândindu-se  deja la

cursa  pe care i-o va întinde lui Karim!
Auzi bătăile în uşă şi alergă sprintenă să deschidă.

Se trase speriată înapoi când în prag apăru  vesel şi
împopoţonat peste măsură vizirul.
- Prea măritul Seth să vă ocrotească! spuse mieros.

Cum vă place aici, la mine? Totul e bine? Mâncarea e
gustoasă, aşternuturile sunt schimbate în fiecare zi?
Galia ai găsit ceva să-ţi placă în dulapul cu haine?

La început, Galia se gândise să renunţe. Apoi, se
răzgândi, şi făcu o încercare. Îl privi atentă pe vizir şi
rosti în gând: ” Mi se pare mie că sclavele nu au insistat
prea bine la curăţenia din terasă!”

Tjaty se trezi îndreptându-se spre terasă repetând :
- Mi se pare mie că sclavele nu au insistat prea bine

la curăţenia din terasă!
- „ E nisip peste tot! ” gândi Galia.
- E nisip peste tot!, repetă vizirul.
Madina îl privi nedumerită pe Tjaty şi îl urmă în

terasă.
- Unde mărite vizir e nisip? Servitoarele îşi fac

temeinic treaba. Uite, zise ştergând cu palma balustrada
albă, - nimic! Te poţi convinge singur!

Vizirul şterse şi el cu palma balustrada.
- Adevărat! Nu ştiu ce mi-a venit.
Galia îşi trăsese vălul alb peste faţă şi chicotea

înfundat. Deci funcţiona …
- Nu mi-ai răspuns la întrebare, Galia!
- Mărite, n-am vrut să te-ntrerup!
- Ha,ha, râse vizirul. Ia spune!
- Hainele sunt destul de frumoase…
- Ţi-ai dori nişte bijuterii…Nu-i aşa? Câteva brăţări,

inele, cercei…
- „ Toate cu pietre verzi!” gândi fata.
- Toate cu pietre verzi, repetă vizirul.
- Mărite vizir, se miră Madina.
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- „ O să le ai chiar azi „ glumi Galia.
- O să le ai chiar azi! se sumeţi vizirul.
Galia izbucni  în râs.
Vizirul râdea cu gura până la urechi.
- Mărite, cred că glumeşti!
- Ba nu, chiar deloc!
Madina îi privi nedumerită. „ Oare ce i-o fi apucat? ”

Apoi privind-o pe Galia cât se amuză s-a dumirit. S-a
apropiat de ea şi în timp ce-i aranja voalul, a înghiontit-o
pe furiş şoptindu-i:
- Ce faci? Potoleşte-te! Te joci cu focul!
- Numai un pic! Doar cât să mă-ncălzesc! ciripi fata.
- Mergem? Azi am multe treburi de rezolvat! Ce să

fac, asta-i viaţa mea! Madina, diseară ai să primeşti ce
mi-ai cerut. Să mă aştepţi. Cât de târziu, tot voi veni!
- Prea bine mărite vizir, răspunse femeia. Galia, ai

grijă!
- Da bunico! Stai liniştită! zâmbi fata.
Tjaty mergea ţanţoş în faţa fetei. Oare de unde îi

venise ideea cu bijuteriile? Nu se gândise la asta înainte.
Dădu din cap şi se strâmbă mirat. Desigur, dormise prea
puţin. Sigur acesta era motivul.

*
Din jilţul aurit în care se odihnea dictând, faraonul

admira parcă pentru întâia oară frumuseţea mobilierului
aurit al camerei unde îi plăcea să studieze. Scribul ce
scrisese papirusul ce cuprindea ultimele hotărâri privind
pedepsele la actele de nesupunere şi furt, tocmai se
ridicase şi împăturise documentul. Făcuse plecăciunea
cuvenită, întrebă dacă măritul mai are nevoie de
serviciile lui şi se pregătea să părăsească încăperea.
- Te poţi retrage, i-a spus faraonul.
Ajuns în dreptul ei, uşa se smuci în lături şi bietul

om fu gata să se prăbuşească. Cea care intră valvârtej era
prinţesa Eglal. Nu-i acordă nicio atenţie scribului şi nici
servitoarei care alerga în urma ei. Faraonul zâmbi şi
strânse în mâini sculpturile în aur ce imitau labele cu
ghearele scoase din teacă, ale unui leu imaginar. Aurul
rece îi dădea o senzaţie plăcută în podul palmelor.
- Eglal, ce s-a  întâmplat,  a luat cumva foc palatul?

zise râzând în sinea sa. Ce-i cu intrarea asta atât de
triumfală?
- Iertare mărite faraon. Eu am vrut să vin să o

anunţ, dar stăpâna mi-a luat-o înainte.
- Lasă-ne! îi făcu semn cu mâna faraonul sclavei

care se retrase ţinând capul plecat.
- Atâta necuviinţă, nu-i stă bine unei prinţese atâta

de frumoase!
- Tată, e revoltător!  Să cer voie tuturor

neisprăviţilor să pot intra aici. Nu-mi pasă de ei. Tu eşti
tatăl meu şi mi-e dor să fiu alături de tine. M-am săturat
să petrec zile întregi fără să te văd.

Faraonul o urmărea sorbind-o din priviri.
- Ştii, abia acum îmi dau seama ce mult îi semeni

mamei tale. Nici ei nu-i putea sta nimeni în cale când îşi
dorea ceva.

Prinţesa îl îmbrăţişă şi îl sărută pe amândoi obrajii.
- Acum, sunt sigur că vrei să-mi cer să-ţi

îndeplinesc vreo dorinţă!
- Să văd dacă ghiceşti, spuse fata ridicând din

sprâncene. Uite, din trei încercări!
În timp ce tatăl ei continua să se odihnească în jilţul

turnat în aur, Eglal începu să colinde încăperea. Împinse
scaunul pe care stătuse scribul sub masa lungă,
dreptunghiulară, mişcă vazele înalte ce străjuiau de-o
parte şi de alta uşile ce dădeau spre balcon. Deschise
capacul sipetului  cu bijuterii, şi se opri alături de scrinul
din colţ  lângă bolul plin cu miere galbenă, transparentă.
Prinse linguriţa din argint ce se afla scufundată acolo, şi
o ridică urmărind dârele formate de mierea ce se
prelingea. Apoi o cufundă, o răsuci de câteva ori între
degete şi gustă. Faraonul o urmărea gândindu-se ce să-i
răspundă. Recunoştea în suflet că fata avea dreptate.
Treburile de zi cu zi nu-i lăsau timpul pe care şi-l dorea
pentru a putea fi mai mult împreună cu ea.
- Te dai bătut?
- Nici gând!
- Dacă vrei, te ajut!
- Nu!
- Bine, cum doreşti. Dar îţi spun de la început că nu

este vorba despre veşminte noi sau bijuterii …nici de o
prietenă nouă!

Faraonul se încruntă şi se scărpină după ureche.
- Ştiu! zise, e vorba de călătoria la cataracte.
- Nu!
- Atunci e dorinţa aia ascunsă de-a  merge la

vânătoare deghizată!
- Nu, şi nu! Ţi-a mai rămas o singură încercare!
- Sunt în încurcătură , zise faraonul. Se poate ca eu

să nu fiu în stare să ghicesc dorinţele iubitei mele fiice?!
- Cu alte cuvinte, înţeleg că te dai bătut ?
- N-am încotro!
Eglal se apropie de tatăl ei privindu-l cu drag. Îşi

apăsă palmele peste mâinile lui care încă strângeau
labele din aur.

- N-aveai cum să ghiceşti! Ieri am aflat…
- Stai! Mai era dorinţa unei călătorii  lungi în deltă,

cu vasul regal.
- Ştiu, dar nu despre asta e vorba. Ţi-ai irosit cele trei

încercări. Lasă-mă pe mine să îţi spun. Am aflat că în
cetate a sosit un îmblânzitor de fiare. Mi-ar plăcea
nespus să-l inviţi la palat pentru o reprezentaţie!

- Asta ţi-e dorinţa?
- Te rog! Uite, te pup şi te iubesc!
- Preaputernice Ra! O iubesc atât de mult! Cum aş

putea să  o refuz?!

*

Zahei, Faiz şi Ali puteau în sfârşit să se odihnească.
Erau fericiţi şi mai ales mulţumiţi. Săbiile fuseseră
lustruite, numărate şi aşezate în coşuri dreptunghiulare
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şi în lăzi. După socotelile lui, Zahei ştia că birul pe anul
acela era achitat, iar pentru diferenţă se va înţelege cu
vizirul. Sigur vor mai avea nevoie de el. Nu-şi făcea griji.

Se trezise până să se lumineze de ziuă şi îi reparase
şi străinului roţile tocite de atâta drum. Una dintre cuşti
avea balamalele slăbite şi fierarul făurise unele noi.
Annes controlase lanţurile grele, bicele, zgărzile  şi
botniţele metalice. Toate, fiindcă se gândea că nu va mai
întâlni prea curând un meşter fierar atât de priceput ca
acesta . Rămăsese mulţumit nevoie mare, şi îl răsplătise
pe Zahei în monede mari din argint aduse din ţările
colindate de el. Se gândise să mai rămână câteva zile, să-
şi reînnoiască provizia de alimente şi apoi şi cine
ştie?!...poate se vor îmbarca pe un vas şi vor merge şi pe
alte meleaguri . Aşa făceau mereu .

De cu seară Ali îi ceruse voie lui Zahei şi mai dăduse
o raită pe la cuştile tigrilor. Atunci Joseph îl chemase
înăuntrul vagonului din lemn. Cu o uşă îngustă şi două
ferestre pătrate, toate prevăzute cu zăbrele, cu trei trepte
din scândură, căsuţa pe roţi era o curiozitate. Dar
surpriza îl aştepta în interior. Văzu două paturi înguste,
o măsuţă, şi un dulap pentru veşminte. Pe colţ, mai era
unul mai mic pentru bucate şi vase. Toate aşezate în
orânduială în spaţiul atât de mic, îl făcu pe tânărul Ali să
exclame că nu şi-ar fi închipuit că aşa ceva există şi poate
fi cărat pe roţi .
- N-aş putea spune că e cine ştie ce! Dar pentru noi

e suficient, rosti Joseph. Farmecul acestei vieţi aste acela
că nu eşti legat de un loc. Că poţi vedea meleaguri noi,
oameni diferiţi. Cel mai mult îmi place să le observ
reacţia la apariţia tigrului. Teama de început se
transformă în admiraţia şi veselia de sfârşit. Sclipirile
din ochi, râsul, bucuria sunt preţul pentru munca
noastră .

Ali nu prea ştia ce să zică . Pentru el o altfel de viaţă
decât aceea pe care o dusese până atunci nu exista . Ar fi
avut unele întrebări, dar nu ştia dacă ar fi nimerit să facă
asta. Întrebă totuşi :
- Şi dintre meleagurile pe care le-ai văzut, care ţi-a

plăcut cel mai mult?
- Bunicul mi-a spus odată că cel mai potrivit ar fi să

trăieşti acolo unde ai băut apă prima dată. Adică unde
te-ai născut . Din păcate, eu eram foarte mic când am
plecat de acolo . Dar tata mi-a promis că ne vom
întoarce. Deşi nu-l ştiu, aş putea deci să-ţi spun că acela
e locul cel mai frumos.

Ali zâmbi, hotărându-se în sinea lui să nu uite asta
niciodată , şi să trăiască mereu în locul unde se născuse.

Zeina le aduse un blid cu mâncare caldă şi Ali îşi luă
rămas bun în timp ce Annes nu mai contenea cu
mulţumirile.

*
Alaiul format din patru care şi douăzeci de soldaţi

era condus de vizir . Pe calul ca pana corbului,cu coama
lucioasă şi glugă colorată, pe şaua împodobită cu
catarame din argint şi frâul bătut cu nestemate,

înveşmântat în alb şi purtând bijuterii masive, vizirul
surâdea. Şi cum să nu fie vesel când toate păreau a
merge după placul său?! Cu aurul strâns, ademenise tot
mai mulţi oameni de partea sa. Madina îi jurase credinţă,
iar Galia râsese toată dimineaţa în timp ce îl ascultase
vorbind. Hotărât lucru, ziua de azi începuse bine şi
dorea să se sfârşească tot   aşa, în altarul boltit al zeului
adorat, Seth.

Liviu Pendefunda, Arcanele minore (king plan astral)

Avea de gând să lase soldaţii să încarce marfa, să
încheie repede socotelile cu Zahei şi să facă cunoştinţă
cu străinii. Karim care îl aşteptase la umbra palmierilor i
se alăturase zâmbitor. Totul părea a fi în regulă. Va avea
nevoie de puţină diplomaţie, dar ar fi fost în stare să
ucidă cu mâinile lui animalul pentru a-şi atinge scopul.
Coroana şi tronul îi erau hărăzite şi nu se va împiedica el
de-un tigru!
- Ha,ha,ha, râse  văzându-l pe Zahei care ieşise în

drum întâmpinându-l .
- Preaputernicul Ra, să te ocrotească, mărite vizir,

fură cuvintele lui Zahei .
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- Meştere, în toţi anii ăştia, ai respectat întru totul
învoielile noastre. Ai onorat comenzile şi nu ţi-ai călcat
cuvântul dat . Nu voi uita asta…
- Este rostul vieţii mele, măria ta e binevoitor şi

vorbele spuse mă bucură din cale-afară …
Karim îl ajută pe vizir să coboare din şa. Zahei îi

sărută mâna înclinându-se până în pământ .
- Ne aşteptai?! Totul e aranjat, după cum văd.

Karim, zise, ia soldaţii şi încărcaţi marfa cu grijă.
- Mărite, aş avea o rugăminte …
- Zahei, am socotit totul. Ultimul car poartă restul

plăţii ..va fi descărcat la sfârşit .
- Nu despre asta e vorba ..aş vrea să te rog, aş vrea

să-mi fie permis să le văd pe mama şi pe Galia.
- Cât vor rămâne în palatul meu, poţi veni oricând

să le vezi! Ai cale liberă. Atâta doar, că de la prinţesă,
Galia se întoarce după căderea întunericului. Uneori
chiar mai târziu…dar  Madina este mereu acolo.
Oricum, voi lăsa vorbă gărzilor. Vei fi liber să intri şi să
ieşi când vei dori!

Zahei îi mulţumi cu zâmbetul pe faţă.
- Dar ce văd?! Ţi-ai construit casă pe roţi?! Ce sunt

acestea?
- E o caravană, mărite …străini sosiţi de pe alte

meleaguri!
- Aha! Străini zici!  Şi cu ce treburi pe-aici pe la noi?

Or fi niscai iscoade? Se răţoi vizirul făcându-i cu ochiul
lui Karim.

Zahei se scărpină în ceafă. La asta nu se gândise. Şi
nu dorea să-l supere pe vizir.
- De unde să ştiu stăpâne?!
- Şi de când s-au aşezat aici?
- Au sosit chiar ieri, în timp ce…se opri la timp.

Precis că vizirul nu aflase de fuga fetelor! Şi m-au rugat
să le repar câte ceva.. şinele roţilor şi alte mărunţişuri…
- Aha! Ai grijă, Zahei, să nu-ţi atragi vreo vină! Să se

creadă că ajuţi duşmanii!
- N-am nicio vină stăpâne! Habar nu am ce-i mână

pe-aceşti oameni prin locurile noastre . Tot ce mi-au spus
e că au un tigru, pe care de altfel l-am şi văzut, şi că dau
serbări unde oamenii se bulucesc să-i vadă cum
îmblânzesc fiarele .
- Cum? Au un tigru? Păi asta schimbă treaba…cum

s-ar zice sunt oameni cu puteri şi calităţi speciale…păi
de ce nu spui aşa?!  H, h, ha …râse viclean vizirul.
Karim?  Ai dat ordinele?
- Aicea sunt stăpâne! răspunse Karim care era la

câţiva paşi în spatele vizirului. Totul e cum măria ta a
poruncit .
- Hai, însoţeşte-mă! Vreau să cunosc îmblânzitorii

de tigri…
- Da, stăpâne!
Cu paşii hârjâind nisipul şi plin de trufie, vizirul

înaintă spre căsuţa din lemn colorat în verde.
Annes tocmai hrănise tigrii şi auzind zarva făcută de

soldaţi ieşise să vadă ce se întâmplă. Taman la timp,

pentru a da faţă în faţă cu vizirul. Acesta rămase mut
pentru câteva clipe. În alte rânduri s-ar fi putut mândri
că a văzut multe la viaţa lui, însă un personaj precum
acesta sigur nu mai văzuse. Annes nu fu surprins
văzându-l pe marele vizir . Dormise bine, şi dimineţile
toate erau un prilej de bucurie pentru el. Îşi dădu seama
că se află în faţa unei persoane importante şi ridică
respectuos pălăria din pai cu borurile exagerat de largi
pe care se nimerise să şi-o pună din grabă pe cap în acea
dimineaţă. Făcu o plecăciune aşa cum văzuse el la curţile
bogate din alte ţări.

Vizirul, vizibil impresionat, pus în încurcătură îşi
luă un moment de gândire şi până să se hotărască cum
ar fi mai potrivit să înceapă discuţia, se mulţumi să râdă.
Karim, gândind că îşi va ajuta oarecum stăpânul, pufni
şi el în râs.

Annes, îi privi senin şi zise:
- Desigur, motivul veseliei domniilor voastre va fi

poate acest accesoriu al meu . O pălărie care mă apără de
arşiţă. E luată dintr-o ţară unde toţi locuitorii o poartă. E
făcută din paie şi acolo am mâncat orez cât pentru două
vieţi. Dar iertaţi-mă, vă rog să-mi permiteţi să mă
prezint. Eu sunt Annes, îmblânzitorul de fiare! Vă pot fi
de folos cu ceva?

Tjaty, se bucură că tăcuse. Străinul adusese
discuţia chiar în punctul de unde voia el să continue.
- Străine, eu sunt vizirul acestui regat şi mă bucur

atunci când oameni care au văzut lumea şi cu care am ce
să vorbesc, ne onorează vizitându-ne. Nădăjduiesc să nu
vă aduc vreo supărare prin dorinţa de-a vă invita la
palatul meu. Mi-aş dori nespus să ascult întâmplări din
călătoriile pe care le-aţi făcut …Şi aud că aveţi cu voi
animale cu care daţi serbări. Sper că nu îndrăznesc prea
mult dacă vă voi ruga să organizaţi una la curtea mea !

Annes, nu părea surprins. I se mai întâmplaseră
astfel de cereri şi prin alte părţi. De-a lungul vieţii
avusese prilejul să ajungă la curţile regilor, aşa cum
mâncase la aceeaşi masă cu oamenii de rând, sau cu
săracii. El ştia să se poarte şi să vorbească cu toţi. Şi
reprezentaţiile erau aceleaşi şi pentru unii şi pentru alţii.
Doar felul în care ştiau oamenii să se bucure, putea fi
altul.
- Invitaţia pe care mi-o faceţi mă bucură şi sigur am

s-o onorez. Dacă doriţi, vă invit să vedeţi animalele mele
…

Inima vizirului tresări. Parcă străinul îi ghicea
gândurile..
- Chiar vroiam să vă întreb dacă aş putea face

asta…
- Urmaţi-mă!

Annes îi conduse la cuşca unde tigrul continua să
mănânce. Ţinea cu labele lui mari bucata de carne pe
care o sfâşia cu colţii. S-a oprit pentru o clipă, a întors
capul în direcţia vizitatorilor şi-a rânjit furios.
- Nu vrea să fie deranjat de la masă, râse Annes.

Nici chiar de noi…
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- Frumos animal ! hotărî  Tjaty mângâindu-şi
barba…
- Şi ce colţi are, interveni Karim .
- Că veni vorba, continuă mieros vizirul, privindu-l

cu subînţeles pe servitor, am auzit că unii ar da o avere
pentru o pereche de colţi de tigru! Adevărat?
- Eu nu am auzit pe nimeni vorbind despre asta.

Dar dacă domnia ta întrebi, aş putea să-ţi arăt ceva .
Apropiindu-se de uşa vagonului ce le ţinea loc da

casă, o deschise şi strigă :
- Joseph?! Ai putea să-mi aduci săculeţul unde

ţinem colţii ăia?! …ştii tu!
Profitând de faptul că omul era întors cu spatele,

cei doi se priviră bucuroşi. Tânărul Joseph gol până la
brâu, şi cu o pereche de pantaloni strânşi pe picioarele
lui lungi şi drepte, cu părul numai cârlionţi negri lucind
în aurul soarelui, îşi făcu apariţia zâmbitor ţinând în
mână un săculeţ mic, albastru. Tjaty îşi muşcă buza de
jos şi îşi ascuţi privirea.
- Joseph, n-ai să crezi cine ne onorează prin

prezenţă! Vizirul în persoană.
Tânărul făcu o plecăciune şi cu părul acoperindu-i

obrajii a zâmbit dezvelindu-şi splendoarea dinţilor
.Piatra de la gât arunca săgeţi roşii ce înţepau dureros
privirile pline de invidie ale vizirului.
- Bun venit la caravana noastră !
- Să înţeleg că sunteţi doi îmblânzitori de fiare?!
- E ajutorul şi fiul meu! se mândri Annes,

răsturnând conţinutul săculeţului în căuşul palmei
stângi. Uite mărite, aceştia sunt colţii de tigru. Bunicul
meu obişnuia să-i păstreze de la tigrii care au murit. De-
a lungul timpului, unii s-au îmbolnăvit, alţii au murit de
bătrâneţe…

N-ar fi vrut, dar vizirul nu şi-a putut abţine
tremurul mâinilor ce ţineau pentru prima dată colţii
fiarelor …

- Alegeţi-vă o pereche, uite, vii dăruiesc! rosti
mândru Annes că poate face o bucurie noilor sale
cunoştinţe.

- N-o să-ţi pară rău! Te voi răsplăti cum se cuvine …
- Nu am făcut-o cu acest gând. Doar că îmi place

dacă pot, să bucur oamenii, zâmbi Annes.
- N-o să regreţi ..rosti Tjaty, în timp ce-l măsura din

priviri pe Joseph. Deci ne-am înţeles, v-aştept la curte!
Îşi luară rămas bun. În timp ce se îndepărtau, vizirul

era mulţumit că îi făcuse rost Madinei de ultimul
ingredient necesar. Karim întrebă cu faţa numai zâmbet :
- Mărite, ce părere ţi-au lăsat oamenii ăştia ?
- De treabă…cred!
- Dar tânărul?
- Prea frumos! Periculos de frumos pentru el, şi

pentru femeile ce îl privesc…scrâşni vizirul printre dinţi
*

„Fără tine, n-am să pot merge mai departe.
Despărţirea mi se pare din ce în ce mai grea. Vocea ta
îmi răsună în urechi şi chipul tău îmi e atât de drag.”

Galia deschise ochii. Aţipise. Vorbele îi fuseseră spuse
de o voce suavă. Parcă le auzise aievea…se uită în jur
aşteptându-se să-l zărească pe cel care i le rostise. Era
întuneric şi nu zări pe nimeni. Ridică mâna stângă, şi îşi
lipi palma rece de fruntea fierbinte. Rămase aşa preţ de
câteva clipe apoi cu degetul mijlociu îşi apăsă fruntea şi
îşi croi drum în jumătatea ei, încet, lin, coborî la rădăcina
nasului,şi merse uşor, alunecând spre vârful lui, coborî
deasupra buzelor, a bărbiei, încet, deasupra gâtului
subţire şi lung, şi îşi lipi palma pe piept, deasupra inimii.
Ţinând ochii închişi aşteptă. Imaginea ce îi apăru, părea
că se reflectă pe suprafaţa unei oglinzi de apă în care o
picătură deschide cercuri ce devin din ce în ce mai mari .
Chipul lui Joseph prindea contur şi atenţia Galiei se
îndreptă spre piatra de la gât . „- Are forma unei inimi,
zise, simţind sub mâna ce se odihnea pe piept bătăile
propriei inimi.”

În sala de la intrare auzi un zgomot. Se ridică, păşi
încet apropiindu-si urechea de uşă şi ascultă . Când
sosise, i se păruse ciudată graba cu care Madina o
expediase la culcare. Nu o întrebase nimic şi nici nu
avusese răbdare să-i povestească despre bucuria ce i-o
făcuse faraonul prinţesei promiţându-i că o să dea o
serbare unde vor veni îmblânzitorii de fiare.

Rămase nemişcată , apoi crăpă uşor uşa şi ascultă. I
se păru că aude nişte şoapte îndepărtate. Se strecură şi
făcu câţiva paşi privind în jur. Uşa tainică deschisă în zid
o făcu să tresară de uimire. Uitându-se atent pe unde
calcă în lumina slabă a făcliei ce arunca umbre ciudate
pe pereţii boltiţi se strecură tăcută în urma siluetelor
întunecate ce înaintau. Şi-a dat repede seama cine o
însoţea pe bunica ei. Mirosul parfumului persista în
spaţiul strâmt al coridorului. Era Tjaty, care simţindu-se
în siguranţă începuse să vorbească tare. Îi povestea ceva
Madinei şi râdea. Crâmpeie de cuvinte ajungeau la
urechile fetei. Rămase pe loc şi ascultă.
- Nici n-a fost nevoie să cer, sau să mă tocmesc. Aş

putea spune că singur mi i-a făcut cadou! se lăuda Tjaty.
Madina îi răspunse ceva , dar Galia nu auzi…se lipi

de zid şi mai făcu câţiva paşi …Coridorul dădea într-o
încăpere rotundă şi joasă. Umbra vizirului se vedea
mişcându-se de colo- colo. Aşezaseră făclia pe masă şi
umbra vizirului se reflecta alungindu-se monstruos pe
tavan.
- Madina, trebuie să fie ceva fără leac! Ceva ce nu

poate fi vindecat. Fără gust, culoare sau miros. M-am
gândit s-o amestec în mierea din care se servesc în
fiecare zi. Doica se îngrijeşte ca bolurile să nu fie
niciodată goale. Şi mierea i-o voi duce chiar eu!
- Precum doreşti, stăpâne! În noaptea asta voi

prepara totul. Trebuie să fiu singură…Ştiu cum să închid
tainiţa. Ai încredere în mine …şi du-te la culcare! În zori,
îţi voi da praful…
- Atunci am să plec…
Inima Galiei  tresări. Se întoarse şi se grăbi să ajungă

cât mai repede în camera ei. Închise uşa şi se aruncă în
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patul acoperit cu mătăsuri. Începuse să tremure. Oare ce
puneau la cale cei doi? Era desigur o uneltire…o
trădare…Se gândi la Eglal. Ce vină avea ea ?

Îşi înfipse unghiile în materialul moale ce acoperea
pernele. Apăsă şi strânse încercând să închidă pumnul.
Simţi cum degetele pătrund în ruptura făcută de unghii..
- N-am să-i las….nu, n-am să-i las…repetă în gând,

până ce într-un târziu, adormi.
*

Faraonul stătea întins lângă bazinul unde tocmai se
răcorise îmbăindu-se. Din spatele draperiilor purpurii se
auzeau acorduri de harpă. Se ospătase cu câteva fructe
ce se aflau pe tava aurită din apropiere, şi acum încerca
să-şi facă ordine în gânduri. Papirusul ce îi fusese trimis
printr-un sol îl pusese pe gânduri…şi fii săi erau plecaţi
cu un regiment  de luptători într-o campanie de
recunoaştere în aşezările din deltă. Aveau să se întoarcă
în două zile, îi aştepta…dar până atunci, singurul cu
care putea să se sfătuiască era vizirul şi tocmai de aceea
trimisese după el.

Tjaty sosi nerăbdător, roşu din cauza arşiţei şi cu
transpiraţia curgându-i peste fardul din jurul ochilor
cenuşii…
- Tjaty…
- Fie ca atotputernicul Ra să te ocrotească de-a

pururi, mărite! Îmi pare bine că luminăţia ta m-a chemat
fiindcă am o veste şi o rugăminte, în acelaşi timp…
- Tjaty, nu te grăbi…am şi eu ceva să-ţi spun. Dar

fiindcă vreau să-ţi arăt prietenia ce-ţi port, te voi lăsa pe
tine să spui primul…

Vizirul îşi permise câteva momente de gândire în
timp ce-şi ştergea cu o năframă transpiraţia de pe frunte.
Venise cu un gând, dar acum ezita. Se hotărî să facă un
ocol…
- Stăpâne atotputernic,cunosc prea bine de-atâţia

ani problemele cu care se confruntă zi de zi luminata
minte a înălţimii tale. Multe, sau mai bine zis, aproape
toate legile promulgate au avut şi consimţământul
meu…Desigur, în camera mea de lucru, din papirusurile
ce sosesc zilnic aflu informaţii importante. Primesc
rapoarte privind strângerea birului, împărţirea şi
cultivarea pământului,calitatea recoltelor,nivelul
revărsării anuale, cunosc felul în care cei ce au fost
numiţi în funcţii importante îşi respectă îndatoririle,
aflu rezultatele conflictelor juridice şi veghez zi şi noapte
pentru binele ţării. Cuvântul măriei tale, pentru mine e
ordin.

Vizirul tăcu. Avea gura uscată şi înghiţi în sec.
- Tjaty, nu despre asta e vorba. Ştiu cât de bine îţi

îndeplineşti funcţia cu care te-am însărcinat. De aceea ţi-
am dat puteri peste toţi ceilalţi şi singurul în faţa căruia
trebuie să dai socoteală sunt doar eu! Şi toate au mers
din plin…Construcţia piramidei e aproape gata, şi anul
acesta vom serba cel de-al doilea Festival Sed al domniei
mele…

În toţi aceşti şaizeci şi patru de ani de când prin
bunăvoinţa zeilor sunt în fruntea tării am luptat
împotriva duşmanilor şi am ieşit învingător. Am cucerit
noi teritorii şi am luat prizonieri Am  consolidat
graniţele. Din ţinuturile cucerite am adus piatră,
minereu şi lemn. Aur şi nestemate. Am construit temple
marelui Ra, palate, cetăţi şi fortăreţe. Zidarii, tâmplarii,
arhitecţii,sculptorii, pictorii, aurarii, toţi au muncit, au
creat şi roadele muncii lor se văd. Nicicând, Egiptul nu a
fost mai înfloritor.

Faraonul se opri şi luă două pocale ce se aflau pe
tava argintie ce se odihnea pe masa de abanos. Îi întinse
unul lui Tjaty, şi îl bău pe al său până la ultima picătură.
Îl roti între degete privindu-l, apoi spuse:
- Şi totuşi, conţinutul papirusului pe care l-am

primit azi, mă nelinişteşte.
Vizirul aproape se înecă. Se gândise să laude gustul

special al berii pe care tocmai o băuse…Strânse pocalul
cu putere în mână, tuşi, şi întrebă:
- Papirusul?
- Ţi-am spus vreodată de iscoadele mele? Oameni

trimişi să pândească,să caute, să găsească şi să afle
secrete?!

Nodul pe care îl simţea în gât îi dădea o senzaţie de
greaţă. Tjaty îşi adună toate forţele de care mai era în
stare, şi se prefăcu neliniştit. De fapt chiar era :
- De multe ori şi eu primesc veşti

contradictorii…dar atâta timp cât graniţele sunt
asigurate, tratatele încheiate cu vecinii sunt respectate,
garnizoanele supraveghează uscatul şi tot ce se mişcă pe
Nil şi deltă de unde ar putea veni pericolul?
- Pericolul vine de unde te aştepţi mai puţin,

răspunse faraonul fixându-l din priviri. În cazul de faţă,
din interior!

Tjady se ridică şi făcu câţiva paşi prin încăpere. Se
sprijini de coloana din apropiere încrustată cu scene din
luptele duse de stăpânul său.
- Mărite, eşti trimisul zeului Horus pe pământ.

Măreţ şi viteaz, moştenitorul unei tradiţii de netăgăduit.
Suveran absolut. Cine s-ar încumeta să treacă peste toate
astea? Cine ar îndrăzni să uneltească? Locuitorii din
cetăţi sunt mulţumiţi. Toţi muncesc şi hrana e din
belşug. Comerţul e înfloritor şi pieţele sunt pline.
Supuşii merg la temple, venerează zeii, şi pe tine,
măritul nostru faraon.

În timp ce vorbea Tjady îşi mai şterse fruntea şi
obrajii de sudoare. Nu-şi mai găsea locul şi teama
începuse să i se strecoare în inimă. Căută cu mâna
dreaptă pliculeţul cu praful primit în zori de la Madina.
Era ascuns la brâu, sub veşmântul imaculat pe care îl
purta. Colierul de la gât i se lipise de pielea umedă. Îl
aşeză mai bine şi începu să-şi mângâie barba privind în
jur, căutând cu privirea bolul cu mierea de albine. Ştia că
e periculos, dar pentru el timpul începuse să devină
apăsător. Dureros. Începuse să-şi piardă răbdarea…şi
trebuia să se ivească tocmai acum …problema asta cu
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iscoadele si papirusul misterios. Ştia ce măsuri trebuie să
ia…va acţiona imediat ce va pleca.

Faraonul îl ascultase tăcut. Vorbele vizirului l-au
liniştit intr-o oarecare măsură. Ştia că avea dreptate. Se
gândi să mai aştepte două zile şi să se sfătuiască şi cu fii
săi.  Dintre toţi copii, pe aceştia doi şi pe Eglal îi iubea
cel mai mult. Mama lor fusese marea dragoste a vieţii
lui. Oftă gândindu-se la ea.
- Spuneai când ai venit că ai o dorinţă. Aş putea s-o

îndeplinesc?
- Nimic important, răspunse vizirul făcând din

mâini un semn a lehamite..
- Bine! Atunci când fii mei vor ajunge în cetate te

voi chema şi ne vom sfătui toţi patru.
Tjady nu insistă. Două zile nu însemnau mare lucru.

Poate era mai bine aşa. Între timp va putea afla câte
ceva. Avea şi el iscoade trimise peste tot. Se pregătea să
plece. Faraonul îşi aminti ceva şi faţa i se lumină :
- Era să uit! Am aflat că în cetate au sosit nişte

străini ce au cu ei un tigru. Nişte artişti. Vreau să te
ocupi de asta. Invită-i la palat şi organizează ceva
special…vreau s-o faci personal. Am mare încredere în
bunul tău gust…ştii la ce mă refer. E un cadou special
pentru iubita mea Eglal.

Era pentru a doua oară când inima vizirului
tresărea. Fusese luat iar pe nepregătite. Aşadar, dorinţa
lui era aceeaşi cu a prinţesei. Fără să ştie, faraonul îi
făcea o favoare şi lui.  Se înclină, sărută mâna stăpânului
şi părăsi sala zâmbind şi scrâşnind în acelaşi timp.
Trebuia să-l găsească pe Karim. Avea treburi urgente de
rezolvat.

*
De când intrase în salonul de muzică al prinţesei,

Galia stătea ca pe jăratic. Se gândea la tigrul pe care îl
văzuse în cuşcă şi se simţea asemeni lui. Grijile o făceau
să se simtă în lanţuri. Nu putea să fie de acord cu
hotărârea Madinei, dar nici nu i se putea împotrivi. Nu-i
putea spune că aflase despre camera secretă şi praful
otrăvit. Dorea să găsească un mijloc de a-i salva pe
prinţesă şi faraon. Se plimba prin încăpere, se foia şi se
ruga în gând să nu trezească vreo bănuială. Prinţesa era
ocupată. Se străduia să înveţe să cânte la harpă.
Instrumentul zeilor, cum îi plăcea ei să spună. Era atentă
la ceea ce-i spunea profesorul. Îi zâmbi de câteva ori
Galiei, şi ridică din sprâncene încercând să se
concentreze. Aceasta se apropie de ea şi-i şopti la ureche:
- Oare cât va mai dura lecţia? Prinţesă, ai putea să-

mi dai voie să plec pentru câteva ceasuri acasă? Am
mare nevoie să mă sfătuiesc cu tata. În afară de tine nu
va şti nimeni că am plecat.

Eglal se ridică, îi făcu semn instructorului să o
aştepte, o prinse pe fată de mâini şi o trase după ea în
terasă.
- Ai putea să-mi spui ce se întâmplă?
Galia îşi muşcă buzele, îşi împreună mâinile a rugă

şi şopti:

- Prinţesă, îţi voi spune tot la întoarcere. Ai
încredere în mine!
- Bine, dar stai să-ţi dau un ordin scris pentru a

putea avea acces la poartă când te vei întoarce.
Scrise ceva pe un pergament, îl împături şi i-l dădu

fetei. O îmbrăţişă, o privi în ochi şi surâse:
- Ai grijă!
Galia îşi aranjă voalul peste faţă, şi uşoară ca o

umbră se strecură pe uşă, prin săli şi coridoare, prin
curtea imensă. Se apropia de poarta principală. Mai avea
doar câţiva paşi, când simţi o mână grea că se aşează pe
umărul ei stâng. Tresări, şi într-o zvâcnire se întoarse să
vadă cine e.
- Unde crezi că pleci?!
Vizirul o privea încruntat continuând să ţină mâna

pe umărul ei. Fata se speriase la început, dar acum îl
privea drept în ochi şi începu să zâmbească. Îşi puse
mâna dreaptă peste cea a vizirului şi rămase aşa pentru
câteva clipe.

Liviu Pendefunda, Arcanele minore (Queen plan astral)

- M-ai speriat, mărite.
- Ce faci aici? îngână vizirul. Se simţea cuprins de-o

ameţeală şi ochii începuseră să i se împăienjenească.
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- „Să ne adăpostim la umbra palmierului acesta”
gândi Galia.
- Vino, să ne adăpostim la umbra palmierului

acesta, repetă vizirul.
- Măria sa prinţesa m-a învoit să plec câteva ceasuri

acasă, ciripi fata fără să-l slăbească din priviri. Ce se
întâmplă mărite? Te simţi rău? Paloarea feţei trădează
faptul că ar fi nimerit să mergi şi să te odihneşti un pic!
- Desigur, şopti vizirul, în timp ce broboane mari de

transpiraţie îi apărură pe frunte.
- „Ar fi bine să te însoţească un soldat, pentru orice

eventualitate” gândi fata.
- Ar fi bine să te însoţească un soldat, repetă cu

vocea stinsă vizirul.
Tjady făcu semn unui soldat dintre cei care îl

aşteptau resemnaţi sub arşiţa soarelui, şi-i spuse să o
însoţească pe fată:
- Ai grijă, un fir de păr să nu i se clintească. Altfel

vei avea de-a face cu mine!
Galia îi mulţumi şi plecă în grabă. Vizirul o urmări

cum se îndepărtează. Fata asta  avea ceva! Un farmec
special. Îşi şterse fruntea. Ciudat! Starea de rău
dispăruse. Dădu din cap îngândurat în timp ce
bombănea în gând: „ Aici se întâmplă ceva! Fata asta
crede că poate face ce vrea…dar n-o voi lăsa să se joace
la nesfârşit cu mine!”

Galia nu ştia de ce se simţea mai în siguranţă cu
soldatul alături. Oricum ni i se putea întâmpla nimic. Se
grăbea să ajungă mai repede acasă. Cu cât se îndepărta
mai mult de palat, cu atât se simţea mai neliniştită. Avea
impresia că fără ea acolo, prinţesa se afla în mare pericol.
Îi trecuse prin minte să-i spună să nu mai mănânce
miere, dar n-a avut curajul necesar. Ar fi trebuit să dea
unele explicaţii, şi ea nu putea să-şi trădeze bunica.
Trădătorii sunt demni de dispreţ şi ea nu dorea să facă
parte dintre ei.

Când se apropie de casă, se căzni în liniştea ce se
aşternea cu cât se îndepărtau mai mult de cetate, să audă
zgomotele ciocanului lovind nicovala.  Dar nu le auzi.
Intră grăbită în casă strigându-şi mama. Era linişte.
Deschise uşile odăilor şi îi strigă pe rând, pe Ali, pe Faiz.
Nu-i răspunse nimeni. Soldatul care o însoţise rămăsese
tăcut la umbră. Galia alergă într-un suflet la fierărie şi îşi
strigă tatăl. Focul stins şi uneltele aşezate în ordine o
făcură să înţeleagă că azi, Zahei nu lucrase. Pisicuţele
care o simţiseră, veniseră şi i  se mângâiau de glezne.
Fata se aplecă şi le alintă vorbindu-le. Abia acum îşi
dădea seama ce dor îi fusese de ele. Simţi cum ochii i se
umplu de lacrimi. De ce i se întâmplau toate astea?!

Din spatele obloanelor trase, i se păru că aude
hohote vesele. Printre ele recunoscu vocea tatălui ei.
Aşeză pisicuţele jos, şi ocolind peretele ajunse în spatele
fierăriei, unde la umbra palmierilor, între cele două
vagoane verzi, îl văzu pe Zahei aşezat alături de cei doi
străini. Fiecare avea câte o cană în mână, vorbeau şi

râdeau zgomotos. Din urciorul înalt aflat între ei, fierarul
îi umplu din nou cana lui Annes.

Galia răsuflă uşurată, îşi aranjă mai bine
vesmintele şi voalul, trase aer în piept şi porni sprintenă
către ei.

Primul care a zărit-o a fost Joseph. Aşeză cana în
nisip şi se ridică în picioare. Zâmbetul îi trăda bucuria
revederii. Annes asculta cu interes povestea lui Zahei
care îi explica o tehnică aparte de a confecţiona cele mai
rezistente lanţuri. Văzându-şi fata, a scos un chiot de
bucurie, şi din doi paşi a fost lângă ea. A strâns-o cu
putere în braţe spunându-i:
- Galia, copilule, ce dor mi-a fost de tine! Vino, îi

mai ţii minte pe străinii cu tigrul?!
- Desigur! Darurile măreţei Hathor să se pogoare

asupra domniilor voastre, zise fata zâmbindu-le.
- Ai fi poate uimită să afli că în ţările îndepărtate

prin care am trecut, femeile nu îşi acoperă faţa! Uite,
Joseph îţi poate confirma!

Galia se gândi câteva clipe, apoi cu gesturi calme îşi
trase vălul de pe faţă, oferindu-le cel mai fermecător
zâmbet de care era în stare.
- Ei, da! Exclamă Annes. Cu siguranţă, eşti una

dintre cele mai frumoase fete pe care le-am văzut în
călătoriile mele. Şi crede-mă, că nu au fost…puţine!

Zahei se simţea bine. Berea pe care o băuse îi
amplifica bucuria.
- Ce vânt te-aduce? S-a întâmplat ceva?
- Tată, vreau să vorbesc ceva cu tine. Nu am prea

mult timp la dispoziţie. Aş spune chiar că mă grăbesc.
Pe curând, zise , admirând în gând chipul bronzat al lui
Joseph care nu îşi dezlipise privirea de la ea.

O porni înainte urmată de tatăl ei. Intră în fierărie şi
închise uşa.

- Nu mergem în casă?
- Am fost, şi nu e nimeni! Unde sunt ceilalţi?
- La Nil! Zaina avea trebuinţă de nişte trestie, şi

băieţii sunt la pescuit. Ar fi trebuit să se întoarcă până
acum. S-a întâmplat ceva?

În umbra fierăriei, fata îşi privi tatăl. Înalt, cu umerii
laţi şi braţele puternice, cu ochii blânzi. Era omul pe care
îl iubea de când se ştia. Şi acum singurul căruia i se
putea destăinui. Dar oare va putea?
- Tată, am mare încredere în judecata ta. Am crescut

sub ochii tăi. Te-am urmărit zi de zi. Nu te-am auzit
ţipând, ocărând, blestemând. Nu te-am văzut certându-
te cu mama, cu cei din familie sau cu străinii. Ai muncit
din zori până-n noapte şi roadele muncii tale ni-le-ai
dăruit nouă. Ai făcut tot ce ai putut, ce ai crezut că e mai
bine pentru noi toţi.

Galia se opri. Îşi umezi buzele. Ar fi băut nişte apă
dar nu vroia să plece tocmai acum. Zahei o ascultase la
început zâmbind, dar acum începea să se îngrijoreze…
- Ce se întâmplă? Galia, ţi-au făcut vreun rău?
- Tată, nimeni nu mi-a făcut niciun  rău. Doar că am

aflat ceva. Un secret!
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- Nu e bine să te amesteci în treburile şi vieţile
altora. Nu deschide porţi pe care nu vei mai putea să le
închizi
- Ar putea fi ceva între viaţă şi moarte!
- Dacă este ceva între viaţă şi moarte, e mai bine să-i

laşi pe zei să hotărască. Viaţa şi moartea e în puterea lor.
Ei ne dau viaţă şi tot ei ne-o iau. Nu uita că noi suntem
doar oameni!

Galia se simţea pusă în încurcătură.
- Dar dacă aş putea să salvez pe cineva, dacă de

mine ar depinde viaţa unui om?
- De când se naşte până moare, viaţa unui om are

un parcurs vegheat de zei. Dacă tu crezi că poţi
interveni, că poţi schimba, că poţi salva pe cineva, eu nu
pot să te opresc. Nu pot decide în locul tău. Ceea ce ştiu
sigur e că atunci când zeii hotărăsc ceva, mai devreme
sau mai târziu , acel ceva tot se va întâmpla.

Zahei se apropie de fată şi îi cuprinse umerii cu
palmele lui puternice.
- Vreau să-mi promiţi un singur lucru. Orice

hotărâre vei lua, să nu-ţi fie ruşine să-i priveşti pe ceilalţi
în ochi.
- Îţi promit că obrajii tăi nu vor roşii în faţa nimănui

din cauza mea! Îi răspunse fata. Acum trebuie să plec.
- Şi mama ce face? Prinţesa se simte bine? Oare ce

se va întâmpla cu noi? Bunule Ra, ajută-ne!  zise omul
împreunându-şi palmele şi privind către cer.
- Amândouă sunt bine, stai liniştit!
Zahei a condus-o pe fată până aproape de intrarea în

cetate. Acolo s-au despărţit. Galia  a întors capul şi a
privit casa şi locurile unde crescuse. Nu ştia de ce îi
venea să-şi ia rămas bun ca şi cum le-ar fi văzut pentru
ultima oară.

În răscrucea cu drumul ce ducea spre Nil, la umbra
pâlcului de palmieri l-a zărit pe Joseph. Era aşezat la
umbră şi aştepta. Fata a ghicit pe cine. S-a apropiat şi l-a
privit tăcută încercând să-i ghicească gândurile. S-a
îmbujorat simţind atâta curaj, pasiune, dragoste şi
veselie.
- Mă  aşteptai. Joseph, eu sunt o fată simplă şi

săracă, după cum ai văzut. Toată averea mea sunt
veşmintele ce mă acoperă şi inelul acesta primit  în dar
de la prinţesă. Între noi sunt porţi ce nu pot fi deschise.
Privesc în ochii tăi şi înţeleg ce vrei să-mi spui.

Joseph se ridică şi se apropie de ea. Îi cuprinse
mâinile într-ale lui şi le sărută pe rând.
- După cum vezi, între noi nu este nicio poartă. Nu

a fost şi nu va fi vreodată. Priveşte în jur! Îi pasă cuiva ce
facem noi? Suntem doi tineri liberi!

Fata nu se putu stăpâni. Hohotul ei cristalin atrase
atenţia soldatului ce o  aştepta ceva mai încolo.

Galia era atât de aproape de Joseph. Trase aer în
piept dorind să-i simtă mirosul, parfumul. Nu simţi
nimic. Îi admiră sprâncenele negre, genele, şi ochii. S-ar
fi putut pierde în adâncul privirilor lui. Se gândise să-i
răspundă, să-i spună că nu sunt de loc singuri şi nici

liberi, că până la amiază vizirul avea să afle de la
soldatul care o însoţea că se întâlnise cu el. Ar fi ţipat şi
ar fi plâns destăinuindu-i secretul care îi măcina sufletul.
Dar nu a vrut să-i strice plăcerea de a fi alături de ea, de
a o ţine strâns de mâini.
- Mi-aş dori să rămânem aşa, uniţi pentru

totdeauna, zise Joseph.
- Eu din păcate va trebui să plec. Mă aşteaptă

prinţesa, răspunse fata simţind că îşi calcă pe inimă.
Numai ea ştia ce mult şi-ar fi dorit să mai rămână.
- Aşa de repede? Ascultă, Galia! Îţi jur că este

pentru prima dată când mi se întâmplă asta. Nu m-am
simţit aşa în prezenţa nimănui. Parcă te-aş cunoaşte de
mult. Parcă am fi fost despărţiţi doar o zi şi trebuie să ne
continuăm drumul împreună, exact de acolo de unde am
rămas…Simt că lângă tine nu m-aş plictisi niciodată. Că
avem atâtea să ne povestim, că avem atâtea lucruri
lăsate neterminate…

Galia îl asculta şi vocea lui îi mângâia auzul. Era
aceeaşi pe care o auzise în visul ei. Inima i se zbătea în
piept asemenea unui fluture prins într-o plasă. Cum ar fi
putut să-i spună că simte la fel? Era atât de conştientă că
nu va putea părăsi niciodată cetatea la fel de mult cum
ştia că el nu va putea rămâne. Dar se lăsă purtată de val,
de dragul lui şi îşi permise să viseze…dar dacă totuşi se
putea?!
- Îţi promit că ne vom revedea! Că vom sta mai

mult de vorbă. Am aflat că veţi da o reprezentaţie la
palat. Voi fi şi eu acolo!
- Dar acolo, nu vom fi singuri. Nu vom putea fi

doar noi doi.
- Atunci ne vom vedea şi-n altă parte. Numai noi

doi, hotărî Galia. Îi zâmbea întrebându-se în sinea ei
cum va reuşi. Unde se vor putea întâlni doar ei doi?

Joseph îi dădu drumul la mâini şi îşi scoase de la gât
lănţişorul pe care atârna rubinul.
- Uite, acesta este cea mai dragă comoară a mea.

Este de la bunicul, care o are de la bunicul lui şi tot
aşa…Lasă-mă să ţi-o dăruiesc. Îmi vei face o mare
plăcere dacă o vei purta la gâtul tău superb…

Galia îl lăsă să-i pună „comoara” la gât.
- Îl voi purta doar până la următoarea întâlnire. N-

ar fi corect să-mi dăruieşti o bijuterie de familie. Ea
trebuie să rămână urmaşilor tăi.
- Poate că tocmai aici e secretul! De unde poţi să ştii

că n-ai să fii tu mama urmaşilor mei?!
Galia râse din nou.
- Ar putea fi atât de uşor, atât de frumos. Nu-i aşa?!
Îşi luară rămas bun şi urmată de soldat se pierdu în

mulţimea din cetate. Din când în când îşi lipea palma de
medalion. Rubinul părea că-i arde mâna.” Asta ce-o mai
fi?” se mira fata.

(continuare în editia următoare)

*
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Cosmin PARGHIE

Cuşcă de hulubi.
Să fie trupul
meu (cuşcă de
hulubi)?
la început a picurat încet
(nu e semn bun – strigă o bătrânică rumpând

cuvintele parcă dintr-un poem de carton)
Apoi din cerul bolnav a început să se scuture

bolovani
în răstâmpuri
de parcă cineva s-ar fi urcat în pomul

Domnului şi ar fi scuturat mere de mai
multe ori.  mere dulci şi aurite mere sfinte
pentru guri pline cu  viermi

poate că cineva s-a urcat în cer şi l-a mâniat
pe Dumnezeu

(doar omul e vinovat doar omul e vinovat
strigă un ţânc cu ochi bătuţi de spaimă)

şi Dumnezeu a luat toiagul şi l-a aplecat
înspre noi

(cu durere l-a aplecat, căci tot el ne născuse
cândva)

şi din cerul bolnav
atunci
parcă s-a dezlănţuit potopul.
Ştii
a urmat
a urmat ca cerul să vomeze de durere foc
apoi o ploaie purtată pe-o pală de vânt nebun
m-a izbit atunci direct în faţă ca un semn rău
(de fapt poate că a fost o palmă aspră dată de

El :
pliosc ! peste feţe şi feţe  din spatele unui chip

la întâmplare)

n-am ezitat mi-am făcut cruce pe fugă
şi m-am adăpostit sub o poartă. m-am simţit

atunci atât de gol
sub privirea Lui (eram neputincios mă

simţeam ruşinat)
şi  deacolo de sub poartă priveam cum încet

infernul se naşte
înecându-l pe Noe cu seminţia lui
dar eu ? cum rămâne cu mine ?

o frânghie
înflorită

sufletul – o frânghie înflorită
ce se arcuieşte
pe un trunchi de lut –
ştii
când am pipăit ultima oară  frânghia

înflorită
ce se arcuia
pe un trunchi de lut
m-am înţepat
de fapt n-am ştiut că sub fiecare boboc de

floare
se ascund ţepi. ţepi veninoşi (nimeni nu mi-

a spus)
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şi m-am înţepat. vârful de spin s-a forţat să-
mi gaureacă pielea

degetul până ce a dat de sânge şi a ajuns la
os. atunci am urlat crud

de parcă  jumătăţi din mine s-au rupt  şi
celelalte jumătăţi conştiente de tragedie

umblau bezmetice să se împerecheze. să se
adune ca într-un snop de grâu.

şi am urlat crud, căci m-a durut
şi m-a durut că atunci când bunicul a ales să

moară.
Pe urmă din deget a început să curgă sânge

molcom
şirag de mărgele. şi mărgelele
pliosc. pliosc. pliosc
peste trunchiul de lut peste frânghia

înflorită
până ce toate s-au uscat sub ochii mei

Orice început
de cadavru
visează

mă apropi de o prăpastie
o văd îi pipăi marginile mă uit în ea
(n-are fund – îmi zic –)
şi mă arunc
de fapt nu mă mai preocupă acum
dacă o să izbesc blocuri de aer şi poate c-am

să le dărâm
dacă o să mă dejdioc de carne când trupul

meu va lovi poate sfidător  colţuri de
stânci

cine ştie
poate că am să plutesc o vreme în iluzia
că-s un înger şi căderea în prăpastie poate

că
nu e altceva decât un început de scufundare

în mine

undeva… într-
o casă
bătrânească
din Vicov

Ştii
e noapte şi afară luminile sunt stinse
în casă multe lumânări
lângă o masă. toate ard
din când în când se simte şi briza de aer

rece
care mătură crucile aprinse
(de fapt le înclină cu greu)
însă nu reuşeşte să le stingă
şi…
domol toarce în casa bătrânească din Vicov
tăcerea oarbă
până când cineva deschide uşa. deschide

uşa şi intră în casă
cu tot cu bezna de afară
e Molly – îmi zic –
o recunosc după tulpanul mare de ceaţă ce-l

poartă pe cap
da. e Molly. cu capul în pământ
Molly vine şi aprinde o lumânare
o înfiptă în nisip ca o cruce
şi pleacă nu înainte de a mă bate cu palma

pe umăr :
să fii tare ! (îmi zice ea parcă rumpând

bucăţică cu bucăţică din durerea mea)
apoi ne lasă singuri eu şi bunicul
de veghe într-o cameră cu ferestrele oarbe

de durere
undeva
într-o casă bătrâneasca din Vicov
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Mariana RÂNGHILESCU

Rimbaud – un
anotimp în infern

enomenul modern în litera-
tură nu poate fi înţeles fără o
considerare atentă a rapor-

turilor care se stabilesc între diferitele
forme ale literaturii. Întreaga poezie
analizată de Hugo Friedrich, repre-
zentativă pentru lirica modernă, este
o poezie literală. În viziunea lui
Gheorghe Crăciun „literalitatea poe-
ziei moderne comportă o distincţie
esenţială. Pentru că există literalitate
produsă de conotaţie, a devierii
semantice ireductibile, şi o literalitate
cu o bază denotativă, în care
cuvintele spun exact ceea ce spun nu
numai în limba poetului ci şi în limba
celorlalţi oameni. Poezia fără imagini
metaforice, poezia directă, înrudită
cu proza, se află sub egida celui de-al
doilea tip de literalitate”. (p. 90).
Pentru cea de-a doua formă de
literalitate, am ales, spre exemplifi-
care aici, poezia unui revoltat –
Arthur Rimbaud.

După Rimbaud, centru de
greutate al subiectivităţii umane se
află în altă parte decât au crezut
poeţii care i-au premers. El face un
rechizitoriu întregii poezii franceze.
Până la el nimeni n-a reuşit să
sesizeze faptul că je est un autre (eu
este un altul). Poetul trebuie să-şi
asume destinul unei complete anor-
malităţi.  Ca să ajungă acolo, trebuie
să-şi construiască o biografie mon-
struos-fabuloasă. A realizat-o în Un
anotimp în infern. Se ştie că Arthur
Rimbaud este un revoltat împotriva
tuturor valorilor. De pildă, atitudinea
lui faţă de frumuseţe este exprimată
direct, fără nicio rezervă:” Într-o
seară, mi-am aşezat frumuseţea pe

genunchi – şi mi s-a părut
amară. – Şi am înjurat-o”.
Am ales, din toate, revolta
împotriva moştenirii creş-
tine. La Baudelaire descope-
rim „un creştinism în
ruină”. În timp ce Rimbaud
„începe cu revolta şi sfâr-
şeşte martiriul de a nu
putea scăpa de obsesia moştenirii
creştine” (Hugo Friedrich, p. 64).

Textul Un anotimp în infern (1873)
se compune din nouă poeme în
proză. (Pe vremuri, dacă ţin bine minte;
Sânge rău; Noapte de infern; Delire I,
Fecioară nebună; Delire II, Alchimia
verbului; Ceea ce nu se poate, Fulgerul,
Dimineaţa şi Adio). Este o carte care
nu poate fi „rezumată” şi nici supusă
unor judecăţi riguroase. E totuşi
poezie.

În Sânge rău, „idiotul” ni se
înfăţişează sub chipul unui barbar, în
conflict acut cu civilizaţia occiden-
tală: de la strămoşi are „idolatria şi
pasiunea sacrilegiului”. Respinge
munca, mântuirea. Are sufletul sfâ-
şiat de contradicţii. Limbajul prezintă
mişcări multiple, ameţitoare. Într-un
pasaj este asemenea negrului care
dansează „sabbatul într-o roşie zariş-
te cu babe şi copii”. „Sângele păgân
se reîntoarce. Spiritul e aproape, de
ce Isus nu mă ajută, dând sufletului
meu nobleţe şi libertate. Vai: Evan-
ghelia a trecut: Evanghelia! Evanghe-
lia”. El sucombă în faţa promisiu-
nilor, atât de ispititoare.:” Aştept pe
Domnul cu nesaţ. Sînt de rasă
inferioară din vecii vecilor” spune
„păgânul”, descendent al galilor de
odinioară.

Întregul discurs este scris în acest
registru dramatic: afirmaţii de sens
contrar traduc neliniştile unui suflet
chinuit.

Se identifică cu omul simplu, cu
omul de rând „ţăran”, „hagialâcul de
ţară sfântă”, cu leprosul, are nostal-
gia evadării sau a căutării lui
Dumnezeu. Ceva mai încolo spune
cu tărie: „N-am fost niciodată creştin;
eu sunt din rasa care cântă în
supliciu”. Şi din nou păgânul este
dispus să accepte religia creştină şi
viziunea ei asupra lumii:” desfrâul e
o prostie, viciul e o prostie”. „Lumea
e bună. Binecuvânta-voi viaţa. Îmi
voi iubi fraţii” şi „Domnul e tăria
mea, şi eu laud pe Domnul.”. Imediat
respinge cu ironie brutală ideea
convertirii:” Nu mă cred îmbarcat
pentru o nuntă cu Isus Hristos drept
socru!”.

Ceea ce a negat în prima parte,
recunoaşte acum ca adevăr:” viaţa
înfloreşte prin muncă” sau „viaţa e
farsa menită a fi dusă de toţi”.
Declanşând insuportabile trăiri:”
plămânii ard, tâmplele vuiesc !
Noaptea mi se-nvârte în ochi, pe
soarele ăsta ! Inima… mădularea”,
poetul rătăceşte în „labirintul lumii
moderne şi al propriei interiorităţi”.

F
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Treptat se conturează a doua
temă: aceea a  plecării din „mlaştinile
occidentale”. Până la urmă îşi asumă
moartea lăuntrică. Poetul ce simte cu
sinceritate şi cu uimire, trece de la o
stare la alta, de la un ton la altul.
Pentru Rimbaud, „poezia nu este
altceva decât un infern la care poetul
se autocondamnă;  metaforă a nega-
tivităţii devenită „stare poetică”. În
ciclul poeticului „magia limbajului”
(obţinută cu atâtea sacrificii) nu este
decât o fază”; această „magie a
limbajului” conţine, de fapt, însuşi
germenele „distrugerii limbajului”;
ciclul încheindu-se în tăcere”. (Matei
Călinescu, p. 126). Rimbaud sfârşeşte
prin a nu mai şti să vorbească:” Eu nu
pot să mă desluşesc mai mult decât

milogul cu veşnicele lui Pater şi Ave
Maria. Eu nu mai ştiu să vorbesc!”.

În textul analizat, opoziţia dintre
liric şi prozaic nu este aproape deloc
marcată. Subiectivitatea este împinsă
mai departe decât la modernişti,
poetul „stă cu faţa la realitate”.
Rimbaud a scormonit cotloanele cele
mai obscure, scriind despre sine, ca
despre altul.

Am remarcat varietatea regis-
trelor stilistice şi, mai ales, accentul
pus pe oralitate. Sunt multe interjecţii
– oh!, ah!, hai!, vai!, interogaţii
retorice: Cui să mă închiriez? Ce inimi
vei sfărâma? şi exclamaţii: Lumea
merge înainte! – repetiţii: Evanghelia!
Evanghelia!

La nivelul metagrafelor, apar
liniile de pauză, punctele de sus-
pensie şi linia separatoare a fragmen-
telor halucinatorii.

Agresiv, persuasiv şi elocvent
uneori, tonul discursului demon-
strează că poeticul se identifică cu
literalitatea.
__________________

Bibliografie:
1. Hugo Friedrich, Structura liricii moderne,
editura Univers, Bucureşti, 1999, în româneşte
de Dieter Fuhrmann;
2. Gheorghe Crăciun, Aisbergul poeziei moderne,
editura Paralela 45, Piteşti, 2002;
3. Matei Călinescu, Conceptul modern de poezie,
editura Eminescu;
4. Nicolae Manolescu, Despre poezie, editura
Cartea Românească, 1987;
5. Rimbaud, Un anotimp în infern, editura
Albatros, Bucureşti, 1979, traducere de Taşcu
Gheorghiu

Semnal editorial

Didahii moderne
şi epitalamuri eterne

oetul de excepţie şi teologul
infatigabil Theodor Damian, pe
lângă multe alte calităţi uma-

niste cunoscute şi recunoscute din

România şi S.U.A. a publicat 15
volume de poezie în limba română
şi deopotrivă, în limbile engleză,
spaniolă şi albaneză. Astăzi ne face
surpriza cu un nou volum de ver-
suri1 menit să ne provoace la a ne
revizui judecăţile de valoare formu-
late despre precedentele sale cărţi
pentru simplul motiv că, prin con-
ţinutul acesteia, Theodor Damian,
încearcă şi reuşeşte să-şi reînnoiască
viziunea şi să se demitizeze pe sine
însuşi, ca poet, desigur. Apofaze
aduce o lirică necanonică în formă,
dar canonică, teo-filosofică în sub-
stanţă. Poetul elaborează un nou
discurs liric, la limita dintre dida-
hiile eclesiaste şi limbajul moderni-
tăţii cognitive, exprimat în şi prin
bibliotecile Europei şi ale Americii.
Sunt impresionat de amplitudinea şi
adâncimea discursului său liric, aici

1 Theodor Damian, Apofaze, ed. Tracus Arte,
Bucureşti, 2012

concis, aici poesc, aici biblic, aici
antic. Motivele sale poetice funda-
mentale şi inedite, ca Maria
Egipteanca, stânjeneii (albaştri), peş-
tera, pustia ş.a. revin în aceste
Apofaze cu elocvenţa şi puterea
fulgerului divin, îndulcite de epita-
lamuri de o fineţe moldavă, emines-
ciană, din rasa marilor trubaduri:
„Liebes,/ cum te-am găsit/ n-am să
aflu/ planul Arhitectului/ să-l
dejghioc/ poate nu-mi este îngă-
duit/ catedrala ta însă/ luminează
deşertul/ adăugând fiecărui boboc/
o viaţă/ şi fiecărei clipe/ un infinit”
(Construieşti împărăţia ca pe o
catedrală).

Theodor Damian, în Apofaze, îşi
construieşte propria sa catedrală
nemuritoare.

M.N.RUSU
New York - Ian 2013P
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Manly PALMER HALL

Originea
idealul
democratic

emocraţia a fost visul secret al marilor filosofi
clasici. ... Cu mii de ani înainte de Columb ei au
fost conştienţi de existenţa în hemisfera noastră

occidentală a acestui concept ca fiind de o importanţă
majoră pentru imperiul lor filozofic. ...Planul lor genial a
supravieţuit dincolo de timp şi va continua să
funcţioneze până ce marea lor lucrare va fi realizată. ...

Naţiunea americană are nevoie disperată de o
viziune propriu asupra acestui scop. America nu poate
refuza provocarea de a fi lider în lumea postbelică.
Reconstrucţia simplă, fizică a ţărilor devastate şi
reorganizarea sistemelor politice, economice, sociale sunt
sarcinile minore cu care ne vom confrunta. Problema cea
mai mare şi, deci, cea mai mare provocare este modul în
care vom stabili o nouă ordine a lumii, etică, ferm
stabilită pe o fundaţie de idealism democratic.

Experţi în diverse domenii au deja programele lor
concepute pentru a satisface nevoile acelor naţiuni al
căror mod de viaţă a fost perturbat de război. Dar
acestea nu a se poate global, ceea ce împlică planificatorii
să se gândească mai ales la interesele lor particulare.
Deocamdată, nimeni nu a atins conceptele fundamentele
ale unei etici internaţionale. Nimeni nu a avansat un plan
de lucru sigur, bazat pe o înţelegere amplă, profundă, şi
aplecată asupra fiinţei umane şi  problemelor sale.
Gândirea a fost dirijată doar spre domeniile duale ale
politicii de putere şi economie materială, cu remedii
exprimate în termeni de diagrame, planuri, modele şi
programe industriale.

Dar, există un element de noutate încurajatoare în
cele mai multe dintre recomandările exper’ilor din ziua

de azi. Ele recunosc necesitatea de a concepe lumea ca
fiind într’o inter-dependenţă de structură. Cu toate
acestea, chiar dacă se recunosc necesitatea pentru o
unitate a intereselor umane, recomandările lor sunt
pentru perpetuarea unor politici economice foarte
competitive, care, dacă nu sunt aplicate în mod
consecvent, conduc în final la război şi discordie.

Aceasta nu este o sarcină uşoară dar trebuie
intensificată pentru a uni eforturile rasei umane spre
realizarea binelui comun. Omenirea, în majoritatea este
egoistă, provincială în atitudine, şi preocupată în primul
rând de succesul personal şi confortul pe care reuşeşte
să’l creeze. Acesta nu va fi posibil în armonie cu
construirea unei păci de durată până când omul obişnuit
nu va fi convins că egoismul personal este în detrimentul
fericirii personale şi a succesului propriu. El trebuie să
conştientizeze că lumea se mişcă pe o concepţie de viaţă
pe o altă scală.

D Manly Palmer Hall (18 martie 1901- 29 august 1990), scriitor, filosof, artist,
mistic şi ocultist canadian. S’a născut Peterborough, Ontario, tatăl,
William, fiind stomatolog şi mama, Louise, membră a frăţiei Rosicruciene.
În 1919 s’a mutat la Los Angeles, California, unde este hirotonit la Biserica
Poporului. Debutează cu "Pieptarul Marelui Preot" (1920), şi "Baghete şi
Şerpi." Între 1921 şi 1923 el a scris trei cărţi iniţiatice (The Initiates of the
Flame, The Ways of the Lonely Ones , The Lost Keys of Freemasonry). La vârsta
de 27 de ani, el a publicat An Encyclopedic Outline of Masonic, Hermetic,
Qabbalistic and Rosicrucian Symbolical Philosophy: Being an Interpretation of the
Secret Teachings concealed within the Rituals, Allegories and Mysteries of all
Ages. Scrierile cele mai apreciate şi care l’au impus sunt: The Dionysian
Artificers (1936), Freemasonry of the Ancient Egyptians (1937), and Masonic
Orders of Fraternity (1950).
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Planificatorii lumii postbelice au mai mult idealism
în programele lor decât a existat vreodată înainte de a fi
fost exprimată în cadrul problemelor relaţiilor dintre
naţiuni. Dar aceasta încă nu este suficient. O declaraţie
clară şi completă a unui scop este necesară astăzi în lume
- un vis suficient de mare pentru a inspira unitatea
eforturilor noastre.

Acestea sunt posibilităţile Americii de a conduce
omenirea, încă tulbure, spre o modalitate mai bună de
viaţă. Dacă vom face faţă acestei provocări, vom asigura
supravieţuirea nu numai a naţiunii noastre în secolele ce
vor veni, dar vom câştiga recunoştinţa pe termen lung a
semenilor americanii ca îşi vor aminti la sfârşitul
timpului de marele nostru popor iluminat.

Nu este suficient că am rezolva probleme specifice.
Trebuie să se rezolve cauza problemelor în sine.
Războaie, depresii, criminalitate, dictatori şi opresiunile
lor, toate sunt simptome care dau indicaţii clare de o
boală mai gravă. Pentru a examina fiecare problemă doar
în termeni superficiali, fără recunoaşterea relaţiior sale
adevărate este un proiect universal, este de a nu eşua în
implicaţiile ce pot duce la pace durabilă şi prosperitate.

Experienţa ne-a învăţat că ar fi trebuit cu mult timp
în urmă să îndepărtăm politicile care au provenit de la
materialism şi să desconsiderations atitudinile care s’au
dovedit a fi inadecvate. Întreaga poveste a civilizaţiei şi
istoria ne spun că toate aceste ajustări nu conduc la nici o
speranţă de pace sau de securitate. Dar, oare, ne
pregatim din nou pentru a fi mulţumiţi cu soluţii
temporare pentru probleme permanente? ... Condiţiile
fizice ale existenţei umane nu sunt întreaga problemă.
Cel mai mare rămâne problema omului... Că el este un
element fizic este evident, dar el este, de asemenea o
fiinţă mentală, emoţională şi spiritual, el are un suflet.
Aceşti factori din urmă nu sunt atât de evidenţi.

Ce se poate face pentru aceştia nu este cel mai uşor
lucru, pentru că ei sunt greu de înţeles, şi mult mai dificil
de a fi clasificaţi şi nu pot fi reduşi la un model de lucru.
Noi, ca constructori ai unei civilizaţii, vom trebui să
învăţăm că, numai atunci când vom acorda pentru
fiecare dintre aceste elemente ale naturii omului
adevărata atenţie, vom ajunge la soluţii pentru
dezastrele în care bărbaţii naţiuni ţiîau sacrificat viaţa.

Reconstructorii noştri postbelici nu sunt deosebit de
calificaţi pentru această sarcină. Puţini sunt, într-adevăr
oamenii de stat şi politicienii care au o concepţie a
omului ca fiinţă spirituală. Şi, ca şi pentru lideri militari,
acestea sunt în principal ordonatorii de nepreţuit, ca
atare, în timp de război, dar nu au cum faqce faţă la toate
fenomenele emoţionale, adaptate la problemele de
caracter individual pe timp de pace. Şi lumea partenerii
recrutaţi din rândul liderilor noşri industriali, care este
necesară şi trebuie admisă, nu este informată cu privire
la funcţionarea psihicului uman. Cei care au făcut
studiul comportamentului uman ca muncă de o viaţă,
sociologii, au puţine cunoştinţe ştiinţifice din izvoarele

ascunse care animă, care conduc în diversitatea lor
uimitoare aceste manifestări. Şi dacă am un cuvânt de
spus pentru cei din rândul clerului, ar putea fi faptul că
planificatorul teolog, care vrea cu adevărat să fie util i-ar
trebui şi lui să dobândească, cel puţin o anumită
cunoaştere a ştiinţei biologiei.
Afişăm o lipsă de viziune în jalnicul mod în care,
neîndemânatici. ne jucăm cu legile eterne ale vieţii. Nu
este suficient să sper că am putea crea o configurare care
să permită oamenilor să ofere supunere în mintea lor sau
pentru a servi cu credinţă, cu trupurile lor. Trebuie să
existe o zi în care să ne confruntăm cu adevărul că omul
este în mod inevitabil şi un idealist incurabil, pentru că
acesta este adevărul cunoscut care ne va face liberi.
Nevoia omului este pentru conţinutul idealist al naturii
sale să se hrănească în mod corespunzător; apoi
conştiinţa întregii sale fiinţe îl va propulsa la o dreaptă
acţiune şi apoi legile noastre, tratatele nu vor mai fi
desfiinţată, iar drepturile de rând ale omului încălcate.

Naţiunea americană are nevoie disperată de o
viziune pentru propriul său scop. Ea trebuie să fie
concepută într-un idealism generos, mare şi suficient de
puternic pentru a lega persoanele nechibzuite şi egoiste
la ceva mult mai grandios decât ei înşişi. Ea trebuie să
recunoască faptul că aceasta este necorporal, trebuie să
ştie că într’adevăr cursul practic şi cursul de realism este
greu pentru America, este cea care este prevăzută în
principiu într-un idealism generos. Dar suntem
conştienţi că trebuie să urmeze în mod inevitabil, ghidată
de mâna destinului. Crezând acest lucru va fi aşa, dedic
această carte pentru a statua că democraţia americană
este parte a Planului Universal.

Manly Palmer Hall cu o parte din imensa colecţie de medalii creştine (1962). Pentru scrierile
sale el a fost ridicat onorific la gradul 33, Elvis fiindu-i, trimiţând-o şi pe Priscilla Presley la
una din prelegerile sale
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Lumea noastră este guvernată de legi inflexibile, care
controlează nu numai mişcările corpurilor cereşti, ci
consecinţele comportamentului uman. Aceste mişcări
universale, interpretate politic, sunt impulsionarea
societăţii umane dintr’o stare de autocraţie şi tiranie la
democraţie şi libertate. Această propunere este
inevitabilă, pentru o dezvoltare treptată a minţii asupra
materiei, precum şi de mişcare în sine reprezintând
desfaşurarea naturală şi rezonabilă a potenţialului din
caracterul uman.

Cei care încearcă să reziste aceastei mişcări se
distrug. Pentru a coopera cu această mişcare, şi pentru a
ajuta natura în orice mod posibil să realizeze scopul său
inevitabil, trebuie să încurajăm supravieţuirea. Mii de
ani înainte de începutul erei creştine, mulţi gânditori
iluminaţi au descoperit voia lui Dumnezeu, exprimată
prin Natură asupra vieţii oamenilor. Ei au făcut
cunoscute descoperirile lor în termeni preluaţi de religii,
filosofii, ştiinţe, arte, şi sisteme politice. Aceste declaraţii
sunt acum monumentele antice admirate de actul
cunoaşterii, disponibil pentru oamenii de azi, dar care
sunt, în general, ignorate.

Ani de cercetare ale popoarelor de demult,
disponibile în biblioteci, muzee, şi altarele culturilor
antice, m’au convins că există, în lumea de astăzi, şi
există de mii de ani, un corp de oameni luminaţi, uniţi în
ceea ce ar putea fi numit, un Ordin de Cercetare. Acesta
este compus din cei ale căror percepţii intelectuale şi
spirituale le-a dezvăluit faptul că civilizaţia are un destin
Secret - Secretul, spun eu, pentru că în acest scop mare
nu este realizat de către mulţi, marile mase de oameni
trăiesc în continuare fără nici un fel de cunoştinte că ei
sunt parte al unui plan universal în timp şi spaţiu.

Pitagora, Platon, Aristotel, Buddha, Isus şi Mahomed
sunt printre cele mai mari nume înregistrate în istorie,
dar nu se obişnuieşte să se considere oameni cărora să li
se fi acordat numele de oameni de stat sau de sociologi.
Ei sunt priviţi ca filosofi, înţelepţi, vizionari şi mistici, ale
căror doctrine nu au nici o implicare în nevoile politice
ale unei civilizaţii industriale. ... Toţi marii lideri din

antichitate şi’au dat seama şi au învăţat că înfiinţarea
unui stat care să promoveze pacea între naţiuni depindea
nu de idealurile umane egoiste, ci prin mintea în mod
corespunzător instruită şi disciplinată capabilă de a
interpreta aceste idealuri în termeni unui bine comun.

Democraţia în lume a fost visul secret al marilor
filosofii clasice. Spre realizarea acestuia cele mai mari
dintre toate căpeteniile umane au iniţiat programe de
educaţie, religie, şi conduită socială îndreptate către
realizarea în final a unei fraternităţi universale şi
practice. Şi în scopul de a realiza aceasta mai eficient,
aceşti cercetători antici s-au unit cu anumite legături
mistice într-o confrerie largă. În Egipt, Grecia, India, şi
China, tainele de stat au coborât în existenţa zilnică.
Comandamente de preoţi filosofo iniţiaţi s-au format ca
un organism suveran pentru a instrui, a consilia şi
îndruma conducătorii statelor.

Mii de ani în urmă, în Egipt, aceste ordine mistice
erau conştiente de existenţa în hemisfera vestică a unui
continent mare, care azi o numim America. Rezoluţia
îndrăzneaţă a fost făcută ca acest continent de vest ar
trebui să devină locul unui imperiu filosofic... Unul
dintre cele mai vechi idealuri constructive este acela
pentru o democraţie universală şi o cooperare a tuturor
naţiunilor într-o comunitate de state. Mecanismul pentru
realizarea acestui ideal a fost pus în mişcare în templele
antice ale Greciei, Egiptului şi Indiei. Deci, a fost un plan
genial şi aşa de bine a fost administrat că va supravieţui
dincolo de timpul nostru, şi va continua să funcţioneze
până ce marea lucrare va fi realizată.

Filosofia de a înfiinţa o casă în lume pentru oamenii
liberi constă în eliberarea de dorinţele lor proprii şi
ambiţiile excesive. Ea a văzut egoismul ca cea mai mare
crimă împotriva binelui comun, pentru că egoismul este
o calitate a celor neinstruiţi. Aceasta recunoaşte că
mintea trebuie să fie instruită în legile gândirii înainte de
a acorda oamenilor capabili să se conducă... Aşa ar trebui
să ştim, că de la umbrele adânci ale lumii medievale,
precum şi prin luptele timpurii mai moderne, că puterea
democraţiei americane a venit. Dar suntem doar pe
pragul unui stat democratic. Nu numai că trebuie să ne
păstrăm ce am câştigat prin luptă, trebuie să ne
perfecţionam, de asemenea, planul de înfiinţare a unui
mecanism pentru o fraternitate de naţiuni şi rase.
Aceasta este datoria noastră, şi posibilitatea unei glorii.

Mi se pare că planul de bază pentru lumea postbelică
ar trebui să fie una solid fondată în acest vis mare al
fraternităţii universale. Nu este de ajuns să se lucreze la
această problemă doar în termeni de politică şi industrie.
Formula trebuie să exprime un idealism larg, care
apelează la cele mai bune intuiţii ale omului, precum şi
un înţeles universal al sacrificiilor tuturor care au trăit,
visat, şi au suferit în această sferă muritoare.



454 vol. 23, 106-107-108| aprilie-mai-iunie, 2013

Primul
democrat al
lumii

iderul care a avut conştiinţa socială, în
administrarea unei naţiuni a fost un faraon al
Egiptului, Akhnaton. ... Născut câteva mii de ani

prea devreme, el a fost primul realist în democraţie,
umanitar în primul rând, internaţionalist ... El a văzut că
datoria domnitorului este de a proteja pentru toţi dreptul
de a trăi bine, de a gândi, de a visa, de a spera, şi de a
aspira... Pentru visul de a crea o Mare Frăţie ţi-a dat cu
bucurie viaţa.

Omul a trecut din starea de sălbăticie şi a devenit o
creatură civilizată cu dezvoltarea conştiinţei sociale.
Civilizaţia este o stare colectivă. În tipul nostru de viaţă
colectivitatea este izolaţionistă, un impediment pentru el
însuşi şi o ameninţare pentru toţi ceilalţi. Există o mare
diferenţă între izolaţionism şi intelectualism. Dezvoltarea
minţii eliberează individul de psihologia negativă, dar
nu-l duce în afară de responsabilităţile comune ale
neamul lui. Un gânditor adevărat devine o forţă a binelui
în cadrul vieţii de grup. În cazul în care puterile sale
intelectuale îl ademenesc departe de problemele practice
şi de valorile din lumea lui, el nu mai poate aduce
contribuţia sa la unitatea socială. Reformele politice nu
sunt însă realizate de către oameni, ci prin oameni. În
spatele tuturor progresul colectiv se observă conducerea
unui individ luminat. Superioritatea lui nu-l eliberează
de responsabilitate comună; obligaţia lui este să-şi asume
sarcina regiei, viziunea sa implicându-se pentru
bunăstarea tuturor oamenilor.

Să vedem cum funcţionează. Vom merge mult în
urmă, la cele mai vechi timpuri. Akhnaton, faraonul
Egiptului, încoronat sub titlul Amen-Hotep IV, este
adesea menţionat ca fiind primul om civilizat. În timp ce
acest lucru nu poate fi literalmente adevărat, el a fost cu
siguranţă primul om din istoria scrisă căruia i s’a putut
atesta existenţa conştiinţei sociale în administrarea unui
neam mare.

Akhnaton, copilul iubit de Aton, sa născut la Teba
aproximativ în 1388 î.Cr. Ca majoritatea dintre prinţii
casei lui, el a fost extrem de gingaş în copilărie, şi a

existat teama că nu va trăi să domnească, ca ultimul din
linia sa, dinastia putând să se încheie dacă el ar fi murit.
Din acest motiv, el a fost căsătorit la doisprezece ani, cu
o fată egipteană în vârstă de zece ani, de viţă nobilă, pe
nume Nefertiti. În timpul copilăriei tânărului rege,
regina mama, Tiy, a fost declarată ca regent al imperiului
Egiptului de Sus şi de Jos. Ea se crede că ar fi fost de
origine siriană, şi ar fi avut multe idei ciudate şi ne-
egiptene pentru religie, guvern şi artă, elemente care au
fost dezvoltate în timpul domniei lui Akhnaton. Regina
Tiy, strălucitoare şi capabilă, a recunoscut înainte de a
ajunge fiul ei la majorat că, în el au fost întrupate
calităţile divine mai mult decât cele umane. Fiul a
devenit conducătorul real al ţării sale la optsprezece ani
şi a avut o domnie şaptesprezece ani.

Akhnaton a fost conducator al Egiptului doar
aproximativ doi ani, când a opus voinţa sa preoţilor lui
Amon-Ra. Prin atacarea celei mai vechi si mai puternice
din toate instituţiile egiptene, tânărul faraon a creat
legiuni de inamici şi a adus asupra sa mânia religiei de
stat. El a ales astfel un mod sigur de a complica
problemele viaţii sale.

În mijlocul acestui conflict el a proclamat o nouă
direcţie spirituală, iar pentru a scăpa de duşmanii săi a
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construit o nouă capitală, la 160 de mile în susul Nilului,
la Cairo. Noua lui credinţă a fost Atonismul, şi el a numit
oraşul său Khut-en-Aton - Orizontul lui Aton - şi a
dedicat oraşului aceste cuvinte: "Voi priviţi oraşul
Orizontul lui Aton, care mi’a cerut Aton să+l construiesc
pentru el, ca un monument, în numele Majestăţii Mele
pentru totdeauna; pentru că a fost Aton, Tatăl meu, cel
care m’a adus în acest oraş".

Ca Mare Preot al religiei sale noi, Amen-Hotep IV şi-
a schimbat numele în Akhnaton, deoarece numele vechi
avea inclus cuvântul Amin, a cărui credinţă, el o
respinsese.

Charles F. Potter, în Istoria religiilor, spune despre
Akhnaton că el a fost, " în primul rând pacifist, realist,
monoteist, eretic, umanitar, internaţionalist, deci prima
persoană cunoscută pentru că a încercat să găsiească o
religie universală El a fost născut prea timpuriu, cu mai
multe mii de ani prea devreme. "

Din al douăzeci şi şaselea an până la treizeci şi unu
de ani, Akhnaton şi-a dedicat viaţa perfecţionării
doctrinei sale mistice, în oraşul pe care l-a construit
pentru Dumnezeul Veşnic Viu. Aici, el a învăţat taina
Tatălui Divin, şi a scris poezii simple şi frumoase, care au
durat şi supravieţuit timpului. Pentru Akhnaton,
Dumnezeu nu a fost pronunţarea unei hotărâri
războinice asupra Egiptului, vorbind prin cuvintele
preoţilor săi, el nu a fost o Fiinţă Supremă care zboară
prin aer într-un război al armatelor conducând un car de
distrugere. Aton era tatăl blând, care iubea toţi copiii lui,
de orice rasă şi naţiune, şi de îşi dorea pentru ei, ca să
trăiască împreună în pace şi camaraderie.

Chiar mai mult, Dumnezeu, Aton, a creat toate
creaturile mici, păsările care trăiau printre trestiile de
papirus de-a lungul malurilor Nilului, libelulele cu aripi
colorate, care pluteau deasupra piscinelor liniştite şi a
bobocilor de lotus. Aton era tatăl tuturor fiarelor, şi peşti,
şi flori, şi insecte. El le-a modelat în înţelepciunea lui şi
le-a înnobilat cu dragostea şi tandreţea lui.

Akhnaton, în grădina palatului său, a petrecut multe
ore uitându-se la zborul păsărilor şi a ascultat vocile
creaturilor mici. El ne spune că a găsit în toate acestea pe
Aton, şi că inima lui a fost pretutindeni, mulţumindu’i
pentru bunătatea dăruită în tot ceea ce a trăit.

Pe lângă toate acestea a fost un faraon care a călătorit
singur prin ţară, reunind ţăranii, a stat de vorbă cu
sclavii, şi a coordonat împărţirea alimentelor la săraci.
Pentru omul cel mai ignorant el a i-a dat ascultare cu
respect profund, pentru fiecare dintre pricinile judecate a
căutat şi a găsit viaţa lui Aton. El a văzut pe Dumnezeul
Universal strălucind prin ochii copiilor mici, a văzut
frumuseţea lui Aton în cadrul realizărilor oamenilor care
lucrau în diverse domenii. El nu a putut înţelege însă de
ce alţii nu’l văd pe Dumnezeu în tot ceea ce există, aşa
cum a făcut-o el.

Ca cei mai mulţi dintre marii lideri religioşi,
Akhnaton a acceptat problema socială a vieţii, ca parte a

religiei. El nu a putut accepta însă inegalităţile prin
naştere, avere sau imobiliare ca o justificare pentru
barbaţ de a se persecuta şi de a se exploata unul pe altul.
El a văzut fiecare lucru viu care are dreptul la divinitate -
dreptul de a trăi bine, de a gândi, de a visa, de a spera, şi
să aspire. El a văzut că datoria de a proteja această
frumuseţe în inimile poporului său, şi datoria de a’l
hrăni, de a’i da orice ocazie de exprimare şi
perfecţionare.

Intoleranţa religioasă a fost imposibilă printre cei
care se închinau lui Aton, şi nu era loc pentru intoleranţă
politică într-o lume guvernată de legile iubirii frăţeşti.
Fiecare om a devenit protectorul şi mângâietorul
celorlalţi oameni, şi promova cultivarea viselor altora în
mod egal cu al lui.

Akhnaton apare ca primul om din istorie pentru care
prioritar a fost de a aduce demnitate şi frumuseţe pentru
gestionarea casei sale. El a fost tatăl a şapte fiice, cărora
le-a fost complet devotat, şi în discursurile sale publice şi
afirmaţiile sale el s’a referit întotdeauna la Regina
Nefertiti ca "soţia mea iubită."

Era obiceiul pentru faraoni de a fi reprezentaţi în
sculpturi in piatra sau picturi pe pereţii palatelor lor. Ei
au fost reprezentaţi ca figuri maiestuoase, încoronate, cu
sceptru, aşezaţi pe tronurile lor sau inarmati cu arme
împotriva duşmanilor lor. Akhnaton a fost Faraonul care
a ales să fie reprezentat la braţul soţiei lui, cu fiicele sale
mici jucându-se sau aşezate în poala lui.

Cu anii sănătate lui s’a şubrezit, opoziţia preoţiei lui
Amon-Ra a crescut, şi domnia sa a fost complicată de
invaziile hitiţilor. Guvernatorii de provincii a cerut
ajutor, dar Akhnaton nu a mai putut trimite armate.
Regele visător şi-a văzut pământurile jefuite şi oraşele
cucerite, el nefiind capabil să’şi ucidă duşmanii pe care îi
considera deopotrivă copii ai lui Aton. Akhnaton a murit
în al treizeci şi şaselea an, la altarul lui Aton din templul
credinţei pe care a creat-o. Când Mumia sa a fost găsită,
următoarea rugăciune pentru Aton a fost descoperit
înscris pe foiţa de aur sub picioarele lui. "Am respira
respiratia dulce, care iese din gura Ta, am privit
frumuseţea Ta în fiecare zi .... Dă-mi mâinile Tale, care
deţine Duhul Tău, ca să-l primească şi poate să’l ridice
pe aceasta.. Anunţă Tu pe numele meu  eternitatea, şi
niciodată nu va eşua. "

În cuvintele unui mare egiptolog s’a auzit: "Nu a
murit împreună cu el un astfel de duh ce lumea nu mai
văzuse niciodată înainte."

Akhnaton a fost primul om din istorie care a
îndrăznit să viseze o Frăţie, şi-a dat bucuros viaţa şi
imperiul pentru acel vis. El este într-adevăr, "copilul
frumos al lui Aton Cel Viu, al cărui nume va trăi în vecii
vecilor."
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Liviu PENDEFUNDA

Crucea
întrandafirată
5. Mitul ocult sau taina lui
Cagliostro

umea basmelor şi legendele
adunate în jurul unor mari
personalităţi - Newton, da

Vinci, Rosenkreutz, Giordano Bruno,
St Germain, Shakespeare, Ashmole,
Cagliostro, ale căror preocupări
ştiinţifice, literare, oculte au fost mai
mult sau mai puţin dezvăluite,
rămân pentru neiniţiaţi o taină, chiar
dacă hermeneutica reuşeşte parţial să
destăinuie principalele momente ale
vieţii lor. Misterul vieţii lui Contelui
Cagliostro rămâne umbrit, ca şi în
zilele noastre, de scandaluri şi intrigi,
de interpretări discreditante, unele
dintre ele acoperind, poate, voit
adevărata valoare a personajului
istoric.

Caligliostro a trăit exploatând
naivitatea cartoforilor, cărora le-a indus
credinţa că poate prezice numere şi că
poate face aur. Utilizând aceasta, el i-a
extorcat de sume mari de bani.
Observând că niciuna dintre aceste laude
nu erau adevărate, ei l-au acuzat de
înşelătorie, denunţându.i excrocheria, şi
întemniţându-l de mai multe ori. Aşa
este descrisă viaţa sa de mulţi dintre
autorii contemporani care reproduc
cuvintele citate de noi din Théveneau
de Morande, un jurnalist londonez,

contemporan cu un fapt întâmplat la
Londra în iulie 1776. Dar cine era
Contele Alessandro Cagliostro? Un
bărbat de mică statură, robust, cu
umeri înalţi şi pieptul plat, care
inspira vigoare şi sănătate. Capul
mare, rotund, era acoperit de plete
ondulate şi negre, pieptănate spre
spate, ochi negri melancolici, nasul
un pic coroiat, buzele şi urechile
subţiri şi destul de mici, mâinile şi
picioarele mici, cărnoase, dar
graţioase, cu un glas puternic, ascuţit
şi plin. Era un om minunat, un
vizionar, o figură evocatoare de
spirite, medic şi erou plin de
altruism1. Energic, cu un mers vioi,
era mereu gata să ia atitudine, fiind
stăpân pe sine. Se ştia doar că locuise
în Malta prin 1765 împreună cu
Puzzo, un preot sicilian2 şi că se

1 Descriere din ziarul Jurnalul mason, Viena,
1786
2 Thomas Freller, Cagliostro and Malte, Color
Image Media, 1997 – în acea peroadă Ordinul
de Malta suferă multiple transformări vis-a-vis
de catolicism, illuminism şi francmasonerie.
Copilul Giuseppe Balsamo de 10-12 ani
introdus în acest mediu al Maltei
portughezului Manuel Pinto, Marele Maestru
(1741-1743), care trăia aceleaşi frământări cu
iacobinismul Franţei prerevoluţionare, vine în

căsătorise la Roma cu Serafina
Feliciani. El afirma că s’a născut
probabil în Medina într’o familie de
nobili, părinţii decedând pe când
avea trei luni. A fost prieten cu
cavalerul d’Aquino, din distinsa casă
Caramanico, unde a şi locuit o
perioadă (Neapole) şi ar fi călătorit
mult în Grecia şi Spania.3 Călătoriile
făcute în adolescenţă în vestul
Europei, însoţit de tot felul de
evenimente nu pot fi însă confirmate.
După spusele lui Giacomo Casanova4

în Spania ar fi trăit din activitatea de
prostituţie a Serafinei cu importante

legătură cu intergerenţele tuceşti, egiptene,
antice şi contemporane lui. Razboaiele duse în
Mediterană de Spania, Veneţia şi interferenţele
franceze şi germane pun amprenta asupra
educaţiei lui Cagliostro. Lucrează în
laboratorul marelui maestru şi este indrumat
de profesorul său Althotas să ducă mai
departe faima Ordinului de Malta. Există
documente care atestă un copil, Michael, fiu
nelegitim al lui Pinto, educat şi crescut până fi
uns membru al Ordinului şi apoi dat în grija
lui d’Aquino (variantă neconfirmată). Goethe
afirmă că i-ar fi vizitat mama si sora la
Palermo.
3 Constanti Photiades, Count Cagliostro, an
authentic story of a mysterious life, Kessinger
Publishing
4 Il soliloquio di un pensatore, Praga, 1786
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personalităţi din Barcelona şi
Madrid. Cam acestea sunt faptele
relatate ca o poveste ce s-au
întâmplat până în anul 1776, când la
treizeci şi trei de ani ajunge la Londra
împreună cu Serafina. Aici locuieşte
la pensiunea Doamnei Juliet pe
strada Whitcomb, 4 unde închiriază
un apartament. În câteva zile câştigă
lozul cel mare al loteriei Angliei,
întâmplare care se repetă de altfel,
devenind o năpastă pentru ceilalţi
jucători (cele mai multe necazuri i le
fac domnul Scott şi însoţitoarea sa,
domnişoara Fry). Numai părăsind
Anglia în februarie 1777 el poate
scăpa de necazuri.

Dominique Vivant Denon

Count Cagliostro, Knight of Malta

Enumerând faptic viaţa lui
Cagliostro nu putem decât să pre-
zentăm ceea ce relatează documen-
tele. În 29 martie 1778, fiind în
Olanda, iniţiază prima lojă a ritului
egiptean fondat de el (nu ştim când şi
unde). Trecând prin Innsbruck,
călătoreşte prin Nuremberg, Berlin,
Leipzig, Danzig şi Königsberg. Se
opreşte în Courland (Letonia de azi,
care era sub protectorar rus) în 1779
condusă de ducele Peter von Biron,
succesor al lui Carol al Saxoniei. Aici,
în Ingolstadt, luase fiinţă cu trei ani
înainte un ordin al Perfectibililor,
unde Adam Weishaupt, profesor de
filosofie şi drept canonic5, sub
numele de Spartacus milita pentru
progres intelectual într’un apostolat
al virtuţii, cu răsturnarea monarhiilor
şi instaurarea republicilor, ceea ce i-a
adus excomunicarea bisericii în 1783.
La acea vreme Inchiziţia nu avea
niciun cuvânt împotriva lui Caglio-
stro, cu toate că participase la câteva
întruniri ale ordinului respectiv invo-
când virtutea, înţelepciunea şi liber-
tatea. Având trei recomandări ale
unor militanţi spiritualişti, Marshal
von Medem, fratele acestuia şi
Chaberlain von der Howen, el ajunge
la curtea baronesei Elisa von der
Recke, care rămâne impresionată de
el, devenindu’i discipol. Evenimen-
tele se petrec la Mitau unde stabilesc
o lojă şi unde se înfăptuiesc primele
miracole ale contelui. Mulţi nobili
sunt mândri să’i devină ucenici.
Entuziasmul lor cople;itor îl face însă,
prudent, să părăsească Courlandul.
Puterea crescândă a Imperiului Rus îl
atrege apoi spre Sankt Petersburg

5 Fondator al Ordinului Illuminaţilor

unde, împreună cu contesa Serafina,
visează să iniţieze o lojă în care
Impărăteasa Ecaterina a II-a să fie
Venerabil Maestru. Văduva lui Petru
al III-lea, împărăteasa încuraja litera-
tura, arta şi lua act de curentele
liberale, fiind atrasă de relaţii strânse
cu enciclopediştii vremii, îi protejea-
ză pe iezuiţii oprimaţi de Papa
Clement al XIV-lea şi favorizează
dezvoltarea francmasoneriei. Caglio-
stro se înfâţişează ca un mare tămă-
duitor, impunător, plin de cuvinte
elevate, bine alese, relatând capacităţi
paranormale de vraci fără însă să
ceară vreun onorariu. Pentru prima
oară în Rusia erau folosite insuflarea,
puterea energetică a mâinilor,
utilizarea de elixiruri, poţiuni şi
balsamuri pe care singur le prepara şi
le magnetiza. Totul se petrecea sub
protecţia împărătesei. Mici persecuţii
şi bârfe atrase de banii pe care el îi
câştiga şi comploturile politice în
care se insera Serafina îi determină să
se retragă spre Varşovia.

Cagliostro de Kasper Demeulemeester

Fiind preocupat de alchimie,
prinţul Poninski, fondatorul lojei
templiere din Varşovia şi-a dorit să’l
aibă pe Cagliostro lângă el, marele
mag fiind recunoscut deja pentru
capacităţile sale hermeneutice, iar
faptul că era capabil să fabrice aur şi
argint, iar diamentele să crească în
volum depăşise toate graniţele. Unii
chiar descriau înmuierea marmurei şi
aducerea sa la forma iniţială, aduce-
rea cânepii şi bumbacului la fineţea
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mătăsii. Caracterul violent şi arţăgos
al magului îl determină să plece din
nou, de astă dată spre Franţa,
oprindu-se însă la Frankfurt unde ia
contact cu maeştrii ordinului Templi-
er al Strictei Observanţe (SOT). Iarna
anului 1779 îl găseşte pe Cagliostro la
Strasbourg unde aplică excepţionale-
le sale cunoştinţe orientale dobândite
în timp privind farmacopea, utiliza-
rea fitoterapiei, lăsând psihicul să
acţioneze asupra fizicului, asemenea
lui Mesmer6 şi Lavater7. Cunoştea

6 Fondator al magnetismului animal cu
influenţe spirituale, politice şi culturale
marcante (vezi Charles Dickens şi Societatea
Armoniei din Paris)
7 Johann Kaspar Lavater (1741–1801), poet şi
fiziognomist elveţian (vezi Goethe, Der
Grosskophta)

secretele mineralelor utilizarea
chintesenţei în practica spagiriei,
terapii utilizate de Paracelsus prin
transpunerea legilor Operei Magna
în domeniul medical. Din păcate
corpul medical condus de doctorul
Ostertag îi ridiculizează munca, iar
intruziunea scretarului său personal
care profita, luând bani în numele
maestrului, îi aduc noi neplăceri.
După ce făcuse nenumărate vinde-
cări, miracole chiar, contele dispare şi
din acest oraş după numai doi ani.
Abia în 1783 pe 13 iunie se consem-
nează prezenţa familiei împreună cu
servitorii, valeţi şi secretari la dome-
niul lui Vivant Denon8, la Neapole.

8 (1747-1825) pictor, scriitor, diplomat,
arheolog francez, primul director al Muzeului

Loja Uniunii Perfecte binecuvântată
de el aici îl reţine doar câteva luni
după care pleacă spre Bordeaux
unde îl găsim pe 8 noiembrie. Aici
are ideia de a fonda un nou rit
esoteric care să combine misticismul
biblic cu esoterismul egiptean.

Lorenza Feliciani Cagliostro

Pentru aceasta oraşul cel mai
nimerit, fief iluminist, era Lyon, un-
de trebuia să’i întâlnească pe adepţii
lui Swedemborg9, ai lui Louis-
Claude de Saint-Martin10 şi Martinès
de Pasqually11. Tot aici urma să’l
întâlnească pe marele făcător de
miracole, Don Pemety care avea la
Avignon o organizaţie în domeniu.

Ecaterina a II-a

Louvre sub Napoleon după campania militară
din Egipt.
9 Emanuel Swedenborg (1688-1772), om de
ştiinţă, filosăf, teolog, mistic creştin suedez.
10 Filosof francez (1743-1803), fondator al
martinismului
11 Jacques de Livron Joachim de la Tour de la
Casa Martinez de Pasqually (1727?–1774),
teurgist şi teosof, fondator al l'Ordre de
Chevaliers Maçons Élus Coëns de l'Univers

Count Alessandro di Cagliostro
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Marie Antoinette.

King Louis XVI .

Cardinal Rohan.

La Lyon contele este recunoscut
ca un celebru rosicrucian şi
francmason. Este perioada în care
atinge cele mai înalte grade ale
cunoaşterii iniţiatice. Adept al
martinismului şi al mesmerismului,
învăţămintele sale teoretice şi
practice, el atrage numeroşi discipoli
în jurul său. Împreună cu
doisprezece masoni ai lojei Liniştii
Perfecte şi ai Lojei Înţelepciunii
fondează un grup numit
Înţelepciunea Trimfantă, cu un
caracter exclusiv esoteric. Prezenţa

era copleşitoare şi greu de acceptat
până şi de către adepţii săi. Mulţi
francmasoni "ortodocşi" nu puteau
accepta depăşirea iniţiatică spre
lumină ceea ce îl determină pentru a
nu ştiu câta oară să părăsească prop-
ria sa creaţie. Moştenirea cunoştin-
ţelor sale a persistat însă.

În ianuarie 1785 îl găsim la Paris,
dorindu’şi să fie primit la curtea
regelui, la Versailles, să i se recu-
noască ritul înfiinţat de către Ducele
de Chartres, Mare Maestru al Franc-
massoneriei franceze şi să obţină
aprobarea Bisericii Catolice. În urma
scandalului realizat în jurul colieru-
lui reginei este închis la Bastilia
pentru un an (fără a se cunoaşte care
a fost implicarea acestuia în această
afacere, doar de a se fi bucurat de
aprecierea cardinalului de Rohan).
Curajul, demnitatea şi experienţa au
lucrat în favoarea sa, însă abia
eliberat i se cere de către Ludovic al
XVI-lea şi regina Maria Antoaneta să
părăsească capitala. Pleacă spre
Anglia nu înainte de a se opri la
Passy, unde prietenul său Marchizul
de Boulainvilliers avea frecvent vizi-
ta lui Benjamin Franklin şi Helvetius
(amândoi recunoscuţi esoterişti). La
Londra, locul în care primise lumina
învăţăturilor, era aşteptat cu braţele
deschise, el fiind autorul celebrei
scrisori care a circulat în Paris şi care
a grăbit revoluţia şi căderea Bastiliei
în 1789. Fiind îndreptată şi împotriva
instituţiei monarhiei, scrisoarea a
iritat şi curtea Angliei, pentru care
este nevoit să plece din nou către
Elveţia, de astă dată.  Ajunge la Basel
pe 5 aprilie 1787, după care se
îndreaptă spre Roma, unde cetăţenii
francezi, mai ales cei care aparţineau
societăţilor secrete erau urmăriţi
îndeaproape. Îngrijorarea Papei,
denunţurile erau la ordinea zilei.
Neascunzându-se, el a continuat să
se exprime liber despre apropierea
evenimentul ce urmau să aducă
libertatea în Franţa, a cerut chiasr să i
se aprobe întoarcerea şi a făcut în
continuare propagandă ritului său
egiptean. Pe 27 decembrie 1789 odată
cu întreaga familie este arestat de

Inchiziţie. Închis la castelul Sant’
Angelo, este judecat de Sfânta Curte
după patruzeci şi două de interoga-
torii, cel mai lung durând şapte-
sprezece ore. El era acuzat de erezie
şi crime majore împotriva religiei
(împotriva puterii lui Dumnezeu, a
divinităţii lui Isus Cristos, a virgini-
tăţii Mariei, eficacităţii sacramentelor,
adoraţia sfinţilor, existenţei purgato-
riului şi demnităţii ierarhiei eclezias-
tice. Era caracterizat drept ateu, cana-
lie şi şnapan. El a acceptat toate cape-
tele de acuzare. După codul Inchizi-
ţiei i se acordă pedeapsa capitală prin
tragerea pe roată, hăcuire, jupuire
etc, însă prin farmec i se comută
pedeapsa în temniţă pe viaţă la fortă-
reaţa San Leo. După patru ani de
tortură moare pe 26 august 1795,
lumina sa aşezându-se peste Vatican
cu doi ani înainte ca Napoleon să
schimbe legile autorităţii papale şi să
sfârşească cu Inchiziţia.

Il Codice Cariddicagliostro

Din ceea ce ştim astăzi, Mozart şi
Cagliostro nu s΄au întâlnit niciodată.
Cu toate acestea, documente găsite
recent par să demonstreze că acesta a
fost de fapt cel puţin o dată în Viena,
chiar dacă pentru o perioadă scurtă
de timp. Mozart, cu siguranţă a auzit
de mai multe ori numele lui
Cagliostro în saloanele aristocraţiei
imperiale, dar sigur atât Haydn, cât
şi Mozart au compus sub influenţa
rosicruciană şi francmasonică. Este
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cunoscut în ce măsură Ritul egiptean
al lui Cagliostro a influenţat Flautul
fermecat şi Don Giovanni.

Castel Sant Angelo

Celula în care a petrecut ultimii ani

Stânca San Leo

În Malta anilor 1766, magul
devenise membru al ordinului
maltez şi sub binecuvântarea lui
Pinto de Fonseca, mare demnitar şi în
ordinul Crucii Întrandafirate, rosicru-
cian. La treizeci şi trei de ani îşi
începe calea luminii între Londra şi
Roma, a fost primit cu cele mai înalte
onoruri pretutindeni în lumea ocultă,
stema sa fiind reprezentată de un
şarpe care îşi înalţă capul în două
curbe şi muşcă dintr’un măr, stră-
puns de o săgeată descendentă, suge-
rând cele două iniţiale ale ierarhiei
supreme rosicruciene. El ar fi dorit să
reunească toate ordinele într’unul
singur, sub sceptrul lui Hermes
Trismegistus, tatăl alchimiştilor, iar
învăţăturile sale au ars împreună cu
toate interogatoriile din ordinul
Inchiziţiei. Unul dintre cei mai mari
iniţiaţi ai secolului al XVIII-lea,
Contele Alessandro di Cagliostro,
spunea: Nu aparţin niciunui timp sau
loc. Deasupra timpului şi spaţiului,
fiinţa mea spirituală trăieşte pentru
totdeauna şi dacă mă pierd între
gânduri, trecând din eoni în eoni,
dacă’mi proiectez mintea spre un mod de
viaţă departe de ceea ce se poate percepe,
atunci eu devin cel pe care mi’l doresc.
Precum vântul sudului, precum lumina
strălucitoare de la miază-zi, mă îndrept
spre nord către tărâmurile ceţii şi
frigului cu deplina cunoaştere a
lucrurilor şi totală comuniune cu
Dumnezeu. Pretutindeni las o parte din
mine, mă’mpuţinez de fiecare dată,
dăruind căldură, lumină, putere, până
ce, la final este timpul ca trandafirul să
înflorească pe criuce.
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Robert BURNS

Adieu,
a Heart-Warm,
Fond Adieu

Adieu, a heart warm, fond adieu,
Dear brothers of the mystic tie!
Ye favored, ye enlightened few,
Companions of my social joy!

Tho' I to foreign lands must hie,
Pursuing fortune's slidd'ry ba',--

With melting heart and brimful eye,
I'll mind you still, though far awa'.

Oft have I met your social band,
An' spent the cheerful, festive night;

Oft, honored with supreme command,
Presided o'er the sons of light;

Robert Burns (25 ianuarie 1759-21 iulie 1796) a fost un
poet şi textier scoţian. El este în general considerat ca
poetul naţional al Scoţiei, fiind cel mai cunoscut dintre
poeţii care au scris în dialect scoţian, deşi o mare parte
din scrierile sale este, de asemenea, în limba engleză,
accesibile pentru un public mai larg.
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And by that Hieroglyphic bright,
Which none but Craftsmen ever saw,

Strong memory on my heart shall write
Those happy scenes, when far awa'.

May freedom, harmony and love
Unite you in the grand design,

Beneath th' omniscient Eye above,
The glorious Architect divine; --

That you may keep the unerring line,
Still rising by the plummet's law,

Till order bright completely shine,
Shall be my prayer when far awa'.

And you farewell, whose merits claim
Justly that highest badge to wear,--

Heaven bless your honored, noble name,
To Masonry and Scotia dear!

A last request, permit me here;
When yearly ye assemble a',

One round, -- I ask it with a tear
To him, the Bard, that's far awa'.

Casa în care a locuit Robert Burns
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Bogdan Constantin DOGARU

Ritualuri de
iniţiere în Cultul
Cavalerilor
Danubieni
(continuare din editia trecută)

utorii antici au descris iniţierea din Cultul lui
Mithras și Cultul Cavalerilor Danubieni ca fiind
un moment dramatic. Tertull considera că tăria
sufletească a candidatului era încercată, în timpul

oficierii ceremoniei, de viziuni oribile, de coşmar. La
rândul său, Justinius Martyr, exagerând, descrie un
monstruos şi infernal spectacol pus în scenă de cei iniţiaţi
în mistere, în semiobscuritate, urmat de un fulger de
lumină orbitoare, simbolică şi mistică. Regizarea acestor
atracţii terifiante era organizată, în opinia sa, în aşa fel
încât subiectul să treacă repede de la o stare de teamă la
o stare de extaz maxim şi fericire dar şi invers,
parcurgând un traseu simbolic de la întunericul lumii
subterane la bolta cerească însorită.

Pentru a atinge aceste elemente, candidatul la
misterele Cultului Cavalerilor Danubieni era acoperit cu
o piele de berbec de cei doi însoţitori ai săi pentru a fi
protejat de puterile sacre ale acesteia. De asemenea, se
ştie că în timpul ceremoniei misterelor Eleusine preoţii
acopereau capul candidatului la iniţiere cu o pânză după
care acesta era aşezat pe un scaun acoperit cu o piele de
berbec.

Moartea simulată a neofitului este atestată de
prezenţa lângă el a pumnalului înfipt în pământ dar şi de
alte simboluri htonice plasate în jurul scenei. Mai mult,
această moarte simbolică a fost utilizată în ritualurile de
iniţiere aparţinând unui număr destul de mare de
mistere antice. În misterele Mithraice, spre exemplu,
sabia utilizată cu această ocaziea fost înmuiată în sângele
unui om care a murit într – un mod violent. Omologul ei
în plăcile danubiene este aşadar pumnalul rămas în

pământ sau purtat la şold de însoţitorii candidatului din
scena morţii simbolice.

Precizăm că, în unele imagini, figurează înhumarea
simbolică a iniţiatului care este îngropat în pământ până
la gât. Astfel, de fiecare dată când pielea berbecului este
reprezentată în registrul inferior a unei plăci, aceasta
indică ritualul înhumării simbolice căci berbecul cu
atributele sale htonice a fost atribuit zeităţilor din lumea
subpământeană, subterană.

Există situaţii când în locul pielii de animal care
acoperă iniţiatul figurează imaginea completă a
berbecului, însoţită de alte elemente ale occultatio
(cocoşul, Nemesis şi chiar pumnalul rămas în pământ).
Foarte probabil, în acest caz, berbecul a fost sacrificat
deasupra candidatului, această moarte simulată a
novicelui fiind simbolizată de moartea reală a berbecului
sacrificat. Acest lucru ne aminteşte de un ritual similar,
Dea Syria, descris de Lucianus. El menţionează în
practica acestor mistere sacrificiul unei oi şi a unui
berbec, mâncaţi în cursul unei agape mistice de către
iniţiaţi. Cei iniţiaţi în mistere (mystes) întind pielea
animalului pe pământ şi îngenunchează pe ea. Capul
berbecului a fost transformat într – o mască, utilizată în
ceremonialul misterelor de către iniţiaţii care au obţinut
gradul de Aries. Asemenea fel de practici în misterele
divinităţilor feminine siriene oferă o analogie cu anumite

A
Cavalerii Danubieni (după D. Tudor, Corpus monumentorum religionis Equitum
Danuvianorum. I. The monuments, Leiden, 1969)
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scene de pe reliefurile danubiene, precum criobolium,
sacrificarea unui berbec deasupra persoanei care
îngenunchează pe pământ şi aşa mai departe.

În cazul în care acest sacrificiu al berbecului peste
iniţiatul îngenuncheat chiar avea loc cu adevărat, ritualul
era întotdeauna un fel de criobolium combinat cu o
moarte simbolică. Ea poate fi astfel asemănată cu
moartea misterioasă care eliberează candidatul de
limitele sale psihice astfel încât el poate să întâlnească
Zeiţa ce reprezintă propriul său suflet, aşa cum scrie
Ochsenschlager citându – l pe Plotinus.

Cei care iniţiază în mistere (mystagogues) erau
consideraţi slujitori ai zeilor, de aceea ei sunt
reprezentaţi pe plăcile danubiene îmbrăcaţi în costume
caracteristice zeităţilor din imaginea centrală, fiind
ocupaţi cu diverse activităţi sacre absolut necesare în
timpul celebrării misterelor.

După ce a cunoscut chinurile morţii şi s – a întors la
lumina vieţii, candidatul, acum iniţiat, consideră acest
fapt a fi o răscumpărare a divinităţii, dobândind astfel o
renaştere spirituală.

Important este atunci când interpretăm reliefurile de
pe plăcile danubiene să încercăm să stabilim succesiunea
reală a acestor etape (probe) traversate de iniţiaţi
(mystes) sub îndrumarea celor care fac iniţieri
(mystagogues).

În ceea ce priveşte gradele de iniţiere, trebuie să
analizăm faptul că în scenariul de pe plăcile danubiene
figurează diverse personaje, grupate sau izolate, în
timpul diferitelor momente ale iniţierii. Varietatea
numeroaselor poziţii în care ele apar este evidentă
pentru complexitatea acestor lungi ceremonii oculte.
Pentru edificare, enumerăm mai jos respectivele situaţii:
un iniţiat pescuieşte înaintea trepiedului pe care este
aşezat capul berbecului; crio – taurobolium în prezenţa
iniţiaţilor în mistere; un iniţiat întinzând mâna spre un
crater în prezenţa zeiţei Nemesis; scena occultatio; un
Aries (gradul 3 de iniţiere) purtând masca, însoţit de cei
care iniţiază în mistere (mystagogues) sau stând aşezat
singur; Un iniţiat (mystes) purtând masca Leului şi clubul
lui Heracles; iniţiaţi de grade nedeterminate conduşi de
cei care iniţiază în mistere; doi sau trei iniţiaţi goi conduşi
la un banchet muzical de un preot de asemenea
dezbrăcat; banchetul muzical servit iniţiaţilor; diferite
imagini de oameni goi, dezbrăcaţi; pietre gravate cu
inscripţia Leo, Miles sau Aries aproape de criobolium şi
masa cu peştele.

Numai după ce au trecut cu succes prin toate
probele iniţierii şi au fost primiţi în Militia Equitum
Danuvionorum prin obţinerea primului grad (acela de
Aries), iniţiaţii pot participa la banchetul laic (dar care e
în acelaşi timp mistic şi sacru). Cât priveşte banchetul
divin, la care oaspeţi erau cele 3 zeităţi principale ale
mitului, acesta era organizat pe tărâmurile celeste de
către Sol (Soare). Banchetul este simbolizat destul de
simplu de trepiedul cu peştele pe el.

Problema gradelor de iniţiere în misterele
Cavalerilor Danubieni a stârnit multe controverse printre
savanţi. Teohari Antonescu în Cabirii, sub influenţa
misterelor lui Mithras identifică 7 grade de iniţiere în
cultul Cavalerilor Danubieni: Leul, Corbul, Persanul,
Vulturul, Soldatul, Taurul şi Berbecul. Hulsen
recunoaşte, de asemenea, 7 grade din care doar unul este
sigur, Leul. Hampel se declară pentru 3 grade: Leul,
Soldatul şi Berbecul, acceptate şi de Ziehen. Rostovtseff
în Tablette du Louvre recunoaşte 2: Cryphius şi Aries.

Dumitru Tudor considera că au existat 3 grade de
iniţiere, din care Aries şi Leo erau sigure. Acesta
precizează că, deşi influenţa cultului lui Mithras asupra
plăcilor danubiene a fost foarte puternică, totuşi acesta
nu a reuşit să transfere misterelor Cavalerului Danubian
cele 7 grade ale sale ci doar 3. După cum se ştie,
reliefurile mithraice conţin de obicei: 7 altare, 7 căciuli
frigiene, 7 copaci şi aşa mai departe.

Intrarea iniţiatului în miliţia celor 3 zeităţi
danubiene este reprodusă destul de clar pe un relief din
Poetovio în care sunt reprezentate 3 persoane în
uniformă militară. Acest relief poate fi considerat ca unul
din cele mai interesante documente privind diferitele
grade ale iniţierii. Se poate observa, lângă criobolium şi
masa încărcată cu mâncare, cei 3 oameni îmbrăcaţi în
tunici, fiecare ţinând câte un scut în mâna stângă iar
mâna dreaptă este lipită de corp în dreptul inimii. Ei
sunt astfel reprezentaţi într – o postură ostăşească.

Primul poartă barbă, deci poate fi identificat cu un
mystagogue (cel care iniţiază în mistere), al doilea are faţa
acoperită cu masca de berbec, fiind fără îndoială un
Aries în timp ce al treilea, din păcate, nu poate fi
identificat deoarece relieful a fost deteriorat în jurul
capului său. Dar aproape sigur şi acesta trebuie să fi
purtat o mască, reprezentând un grad al misterelor
(Miles sau Leo). Astfel această imagine arată Militia
Equitum Danuvionorum aşa cum trebuie să fi apărut în
ceremoniile misterelor.

Prezenţa lui Aries lângă criobolium arată faptul că
acest grad era obţinut după purificarea prin baia de
sânge şi că reprezintă primul din cele 3 grade ale iniţierii.
Având în vedere importanţa berbecului pentru Cultul
Cavalerilor Danubieni, este evident de ce primul grad al
iniţierii în mistere a fost numit Aries. De precizat că
atunci când capul berbecului figurează separat în unele
din plăcile Danubiene, acesta reprezintă o mască ca
obiect utilizat în ceremonialul misterelor.

Al doilea grad al iniţierii a fost identificat de D.
Tudor ca fiind Miles iar al treilea era probabil preotul
care iniţia în mistere.

Deși interpretabilă și inexactă, descrierea pe care o
face Dumitru Tudor ritualului de inițiere în Cultul
Cavalerilor Danubieni constituie o importantă sursă
istorică pentru cei interesați de studiul ritualurilor de
inițiere strămoșești care s-au practicat pe teritoriul vechii
Dacii.
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12 aprilie 1928 Tinuta solemna Joia Pastelui, Cavalerii de Roza Cruce

Fotografii din arhiva ordinelor iniţiatice
în România perioadei interbelice

Jubileul Supremului Consiliu al Ritului Scotian Antic si Acceptat din România
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Ion  GĂNGUŢ

Petrarca sau
aventura
labirintică a
eului

xistă în istoria culturii mari
spirite în stare să influenţeze
un secol sau o întreagă epo-

că, personalităţi proeminente care
deschid căi neumblate şi care-şi pun
amprenta pe mişcarea de idei dintr-
un spaţiu foarte vast. Este cazul lui
Francesco Petrarca, al lui Erasmus
din Rotterdam sau Voltaire.

1.Petrarca sau întruparea lui
Ianus. Luându-i în consideraţie ope-
ra  în integralitatea ei, scrisă în latină
sau în toscana volgare, dar şi un
modus vivendi surprinzător, care ie-
şea din tiparele epocii, Francesco
Petrarca (1304-1374) ni se arată
astăzi precum un Ianus Bifrons cu o
faţă îndreptată înapoi, spre Evul

Mediu, închistat în regulile sale dog-
matice, iar cu cealaltă privind spre
zorii Umanismului şi ai Renaşterii şi
chiar deschizându-le hotărât porţile.
Ianus, cel ce salvase Roma în luptele
cu sabinii, era zeul porţilor, al
arcadelor, al ritualurilor de trecere,
fiind numit Patulcius (cel ce deschide)
şi Clusius (cel ce închide). Astfel, com-
paraţia dintre cei doi poate merge
mai departe, Petrarca situâdu-se în-
tre pământ şi cer, între universul
exterior şi cel interior, între Antichi-
tate şi Renaştere, între Apollo
(liniştea echilibrată) şi Dionysos
(năvala telurică). Întrupând toate
contradicţiile Evului Mediu, priveşte
cu o faţă nostalgică spre luminile
vârstei de aur a antichităţii greco-
latine şi cu cealaltă faţă, plină de
speranţă, spre zorii Renaşterii, într-o
aventură fascinantă şi irepetabilă a
spiritului său ce-şi va pune ampren-
ta ferm şi decisiv asupra dezvoltării
ulterioare a culturii umanităţii. Cu
Petrarca se sfârşeste o lume şi începe
una nouă.

2.Autoportret. Elemente de
autoportret apar în întreaga operă
petrarchescă, dar mai ales în De vita
solitaria şi epistola Ai posteri. Cum
imaginea despre sine nu poate fi
decât subiectivă, trebuie să privim
aceste informaţii cu un anumit grad
de rezervă şi detaşare: ,,Fui un pover’
uomo mortale, di classe sociale né
elevata, né bassa…viso di colore vivo tra
bianco e bruno, occhi vivaci. Fui
d’intelligenza equilibrata piuttosto che
acuta, adatto ad ogni tipo di studio
buono…, ma inclinato particolarmente
alla filosofia morale e alla poesia“, adică:
,,Am fost un sărman muritor, de clasă
socială nici înaltă, nici joasă…faţă de
culoare vie între albă şi brună, ochi vioi.
Am fost de o inteligenţă mai degrabă
echilibrată decât ascuţită, adaptat
oricărui tip de studiu folositor…, dar
înclinat mai ales spre filosofia morală şi
poezie" (trad. noastră, I.G.). Pasiunea
pentru lectura anticilor este evidenţiată
în repetate rânduri, fiind pătrunsă ,,non
solo nella memoria, ma nel sangue…
avendo getato le radici nella parte più
intima dell’ anima mia…Non riesco a
saziarmi di libri", adică ,,nu numai în
memorie, ci în sânge…având înfipte
rădăcinile în partea cea mai intimă a
sufletului meu…Nu reuşesc să mă satur
de cărţi" (trad. noastră, I. G.). Are un
adevărat cult pentru prietenie: ,,Am fost
foarte doritor de prieteniile oneste şi le-
am cultivat cu absolută credinţă".
Înzestrat cu arta elocinţei, după cum

E
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afirmau cei din jurul său: ,,Nel parlare,
secondo hanno detto alcuni, chiaro ed
efficace" (,, În vorbire, după cum au
spus unii, eram clar şi eficac". Chiar
dacă era pasionat în a cunoaşte oameni
noi şi locuri noi, s-a ferit mereu să
depindă de ceva sau de cineva: ,,…fu sì
radicato in me l’amore della libertà (era
atât de înrădăcinată în mine dragostea
de libertate"). Conştient de valoarea sa,
nu-şi recunoaşte niciodată orgoliul şi
mândria de sine pe care o numeşte
superbia, deşi într-o scrisoare către
Boccaccio, cu puţin înainte de moarte,
afirma: Apparentemente , sembra che io
sia vissuto coi principi, ma in verità,
furono i principi a vivere con me, adică:
Aparent, pare că eu am trăit cu
principii, dar în realitate, principii au
fost cei care au trăit cu mine ( trad.
noastră).

3.Estetica. Fără a construi un
sistem estetic închegat, Petrarca face
dese referiri la frumosul din natură
şi din poezie, frumuseţea trupului şi
a spiritului, mai ales în câteva opere
în latină, precum Invectivae,
Epistolae familiares sau Epistolae
seniles. Deschizător de căi neum-
blate, ,,Petrarca a combinat într-o
singură propoziţie cele trei calităţi
ale poeziei: artificiosa et esquisita et
nova forma - o formă meşteşugită,
elegantă şi nouă (W. Tatarkiewicz,
Istoria esteticii, vol. III, Ed.
Meridiane, Buc., 1978, p.20). El

vorbeşte despre un transfer suferit
de limbajul obişnuit( alieniloquium)
,,pe care îl numim alegorie. Exprimarea
poetică trebuie făcută într-un stil
îndepărtat de tot ce e exprimare plebeică
şi publică şi în ritmuri menite să aducă
plăcerea…Aceasta trebuie să se facă
într-o formă nu obişnuită, ci meşteşu-
gită, aleasă şi nouă, numită cu un
cuvânt grecesc poetică, de unde celor ce
se folosesc de ea li s-au spus poeţi…
Datoria poetului este să plăsmuiască,
adică să compună şi să înfrumuseţeze,
să umbrească prin culori artistice ade-
vărul lucrurilor muritoare, naturale…
şi să-l acopere cu vălul ficţiunii
plăcute, astfel încât, strălucind cât mai
departe ,să fie cu atât mai desfătător, cu
cât e mai anevoie de aflat“( ibid., p. 26-
s.n.). Exaltând rolul poeziei, o
situează în vârful tuturor artelor
liberale, ca o sinteză a înţelepciunii
şi ca probă supremă a talentului.
Năzuind mereu către starea interi-
oară pe care a numit-o otium prin
care înţelegea la tranquilità di spirito
(liniştea spiritului), se pare că doar
contradicţiile eului său fragmentat
ireconciliabil au constituit adevăra-
tul motor al devenirii sale artistice,
până la atingerea stării de graţie
numită de el l’ingegno umano, prin
care înţelegea starea de rodnicie
creatoare ( fertilità creativa).

4.Homo viator. Odată cu
Petrarca, asistăm la o schimbare
radicală a viziunii despre călătorie,
al cărei aspect mistico-religios se
transformă într-unul laic-mundan,
de explorare, de cunoaştere şi de
cultivare a spiritului. Pentru el,
călătoria era un mod de viaţă, o
pornire de nestăvilit, izvorâtă din
contradicţiile propriului spirit: La
mia esistenza, sino oggi, è stata un
continuo viaggio - Existenţa mea, până
astăzi, a fost o continuă călătorie
(Familiares, I, 1). Drumurile lui
Petrarca pot fi cercetate dintr-o du-
blă perspectivă: cea exterior-
geografică ce urmează periplul său
impresionant prin ţări, oraşe, cetăţi
şi cea interioară, cu aspect labirintic
unde îl urmăm în caznele de
pierdere şi regăsire repetată a eului.

Aproape în orice scrisoare a sa vom
întâlni descrieri de regiuni, oraşe,
cetăţi; însemnări de călătorie şi
povestiri despre oameni şi locuri;
referiri la popoare, comparaţii între
ele; munţi, râuri, vânturi. Poet senza
patria, nu reuşea să se ataşeze prea
mult de un loc anume: sic sum
pelegrinus ubique - astfel sunt călător
pretutindeni. Indiferent de calitatea
pe care o are, ambasador, însărcinat
diplomatic sau simplu călător,
dovedeşte o cultură impresionantă
prin multitudinea informaţiilor şi
asocierilor pe care le face în mod
natural, dar şi un spirit de observaţie
de o mare fineţe şi acuitate.
Peregrinările sale îl poartă în Franţa,
Germania, Flandra, Boemia, ca să nu
mai vorbim de patria mamă cu
Florenţa, Milano, Padova, Napoli,
Roma, Veneţia etc. Pasionatul de
călătorii deschide drumul unor
spirite cutezătoare care, la scurt timp
după el, vor revoluţiona lumea prin
marile descoperiri geografice, ca să
nu-i pomenim decât pe Marco Pollo
sau Cristofor Columb. Pasiunea sa
de călător neobosit, de căutător de
vechi manuscrise prin podurile
mânăstirilor a dat roade ce se vor
vedea mai bine când vom vorbi de
biblioteca sa personală, cea mai
mare în zorii Renaşterii.
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5. Filologul. Când vorbim de
filolog, avem în vedere atât dragos-
tea şi ataşamentul său nemărginit
faţă de cuvântul scris, faţă de
humanae litterae, cât şi contribuţia sa
decisivă la naşterea filologiei ca
ştiinţă. Are marea satisfacţie de a fi
descoperit în anii 1328 - 1329
Decadele 1, 2 şi 3 aparţinând lui
Titus Livius; la Liège, în 1333- oraţia
Pro Archia de Cicero; la Verona, în
1345 - epistolele ciceroniene Ad
Atticum, Ad Brutum şi Ad Quintum
fratrem; la Florenţa în 1350-
Institutiones a lui Quintilian. Efor-
tul său merge spre curăţarea latinei
medievale de formele corupte şi
redarea strălucirii de altădată a
latinei clasice, efort ce va fi urmat de
Boccaccio, Salutati sau Bracciolini.
Filologia devine disciplină ştiinţifică
şi capătă rezonanţă europeană. În
afară de a căuta, colecţiona şi cum-
păra manuscrise, Petrarca întreprin-
de cu exactitate operaţii specifice
filologului: stabileşte dacă manuscri-
sele sunt originale; depistează greşe-
lile copiştilor şi le corectează; com-
pară textele între ele; le grupează
după criterii clare. A fondat un
atelier-scriptorium, unde copişti atent
selectaţi de el copiază, corectează,
adnotează şi difuzează textele. În
1361, prin competenţele filologice şi
faima pe care o dobândise, tranşează

o chestiune politică între Rudolf al
IV- lea al Austriei şi Carol al IV-lea
al Germaniei, dovedind cu argu-
mente istorice, lingvistice şi
stilistice falsitatea unor documente
atibuite împăraţilor Caesar şi Nero.
Munca de filolog în acţiune este bine
ilustrată în manuscrisul Vaticano
Latino 3196 numit şi Codice degli
abozzi ce conţine Il Canzoniere, cu
ştersături, corecturi, adnotări în care
se vede efortul său de a curăţa
formele considerate troppo basse
(vulgare) sau prea locale. Documentul
este o mărturie a frământărilor,
dubiilor, dar şi satisfacţiei de a fi
găsit forma cea mai potrivită.
Adnotările sunt în latină şi sună cam
aşa: Dic aliter hic (Aici exprimă-te
altfel) sau Hoc placet pre omnibus
(Aceasta îmi place mai mult decât toate
celelalte). Conştient de noutatea şi
importanţa demersurilor sale,
notează pe margine chiar ora, ziua şi
locul fiecărei însemnări.

6.Eul labirintic. Acea humana
curiositas, specifică noului tip de om,
aflat în zorii Renaşterii, l-a marcat în
toate etapele vieţii sale, făcându-l un
veşnic rătăcitor. Există la Petrarca un
labirint exterior, al peregrinărilor
sale geografice prin locuri mereu
noi, dar există mai ales un labirint
interior care urmează traseul aven-
turii sale spirituale în căutarea
propriului eu, în permanenţă

neliniştit, scindat şi neîmplinit. Dacă
primul se poate reprezenta în linii
drepte, cu puţine reveniri, cel de-al
doilea apare ca un hăţiş greu de
imaginat, din linii sinuoase, cercuri,
suişuri şi coborâşuri, ilustrat
magistral în opera poetului. În cel
puţin două sonete pomeneşte despre
labirintul interior: Nel laberinto
intrai,/ ne veggio ond esca- În labirint
intrai, nu văd pe unde să ies (Sonetul
CCXI-) sau …un lungo error in cieco
laberinto- o lungă greşeală prin orbul
labirint (Sonetul CCXXIV din
Francesco Petrarca, Canzoniere, a
cura di Mario Santagata, Milano,
Mondadori, 1996, pp.896, 934, trad.
noastră ). Mario Santagata, unul
dintre cei mai harnici şi fini
cunoscători ai operei poetului aretin,
afirma în prefaţa lucrării citate că la
scoperta della soggettività rappresenta
una vera rivoluzione copernicana-
descoperirea subiectivităţii reprezintă o
adevărată revoluţie copernicană. Cen-
tralitatea eului este răspunsul dat de
Petrarca unei societăţi în criză,
dominate de anxietăţi religioase,
care bătea la porţile Renaşterii.
Interioritatea capătă valoare superi-
oară şi absolută, liberă de condiţio-
nările sociale şi politice. Cu Petrarca,
intelectualul modern descoperă lu-
mea infinită a eului, interioritatea sa
complexă şi misterioasă. Conştiinţa
nu se mai defineşte în unitatea ei, ci
în multiplicitate; nu în depăşirea
contradicţiilor interne, ci în persis-
tenţa  lor; nu în aflarea unei soluţii,
ci în adâncirea prăpastiei dintre
pornirile opuse. În descrierea ascen-
siunii pe Monte Ventoso, cu
încărcătură alegorică, cu o luciditate
de o acută modernitate  îndeamnă la
cercetarea sufletului omenesc: Oame-
nii caută zadarnic în afară ceea ce ar
putea descoperi înăuntrul lor...Nu
există nimic mai minunat în afară de
suflet. Ajuns în vârful muntelui, are
revelaţia însemnătăţii sufletului
omenesc. Muntele Ventoso nu mai
măsura niciun deget în comparaţie cu
adâncimea abisală a contemplării uma-
ne... Retragerea în solitudine  însemna
pentru Petrarca regăsirea întregii
bogăţii a propriei vieţi spirituale
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lăuntrice. Apelul la interiorizare nu are
rezonanţa izolării, ci a exaltării lumii
omeneşti (Eugenio Garin,Umanismul
italian, Ed. Univers, Buc.,1982, p.
29). Petrarca nu ştie să renunţe la
nimic, pentru că doreşte totul. În
Secretum mărturiseşte către Sf.
Augustin, patronul său spiritual, că
este prizonierul a două mari păcate:
iubirea pentru Laura şi dorinţa de
glorie lumească. Drama sa este
generată de opoziţia dintre omul
ideal şi omul real, dintre iubirea
sacră şi cea profană. Canţonierul nu
reprezintă decât un lung cântec al
disperării, un exerciţiu dureros de
recompunere a fragmentelor de su-
flet. Laura, deşi simbolizează ideea
absolută de frumuseţe, poezia, feme-
ia, nu este altceva decât un pretext
de a vorbi despre sine: despre
durerea sa , despre iubirea sa rănită,
despre suferinţa sa.

7. Solitudine şi melancolie.
Rilke spunea pe bună dreptate că
operele de artă sunt de o solitudine
infinită. Petrarca este primul intelec-
tual şi artist al vârstei moderne care
teoretizează viaţa solitară ca o
condiţie obligatorie şi esenţială a
cultivării spiritului şi creaţiei. Izola-
rea sa nu trebuie interpretată ca o
atitudine de negare elitistă şi mizan-
tropică a lumii, ci ea ne apare astăzi
ca argument al întrupării în operă  a
potenţialului artistic şi intelectual al
scriitorului. De altfel, toată viaţa a
încercat să ajungă la acea immagine
del mio spirito sereno e tranquillo,
numită de latini otium. Singurătatea
lui Petrarca nu este cea a eremiţilor

din lunga tradiţie creştinească a
evului mediu, ci este una nouă
pentru vremea aceea, umană, laică şi
problematică. Solitudinea fără cărţi,
fără lectură era considerată de autor
un esilio, un carcere, una tortura - un
exil, o închisoare, o tortură sau La
solitudine sine literis è simile alla morte

- Singurătatea fără cărţi este
asemănătoare morţii ( Seniles, 82, 4).
În compania cărţilor, devine patrie,
libertate şi fericire. Petrarca desco-
peră primul şi în deplină cunoştinţă
de cauză peisajul natural, cu el
începe cultura peisajului. Vaucluse
din Provence devine locul magic,
centrul vieţii sale artistice şi intelec-
tuale pentru mulţi ani. Acestui locus
amoenus îi adaugă pe parcursul vieţii
şi altele, cum ar fi Selvapiana,
Certosa di Garegnano sau Arqua,
unde se simte în mediul său prielnic,
departe de aglomeraţia oraşelor, în
plin dialog cu el însuşi. Cum spaţiul
geografic al creaţiei primeşte confi-
guraţia propriului spirit, asistăm în
cazul lui Petrarca la o sinteză
originală între trăsăturile din locus
amoenus şi cele din locus horridus,
în momentele de criză interioară,
cînd spaţiul este dominat de tristeţe,
milă, disperare, sentimentul vanităţii
sau inexorabilitatea morţii. Idealul
petrarchesc este descoperirea locului

ocrotitor în care să se poată elibera
de tensiunile interioare, îşi poate
regăsi liniştea, propunând alleanza
tra bellezza dei luoghi e la bellezza
dell’anima. În sonetul Solo e penso-
so… asistăm la o invazie a interio-
rităţii asupra peisajului, o recompu-
nere în armonie a triunghiului eu-
natură-iubită. Spaţiul şi timpul se
interiorizează: Solo e pensoso i più
deserti campi/ vo misurando a passi
lenti e tardi (Stingher şi plin de gân-
duri, adesea rătăcesc/ Pe drumuri
neumblate, cu paşi înceţi, târzii…
traducere de Lascăr Sebastian, în
vol. Petrarca, Sonete, Ed. Tineretu-
lui, Buc., 1958).

Ciocnirea dintre dorinţă şi im-
posibilitatea realizării ei generează
trăirea plenară a experienţei solitu-
dinii, a melancoliei şi a imposibi-
lităţii comunicării: Condizione psicolo-
gica, atteggiamento corporeo, paesaggio
sono in completo accordo fra di loro ed è
difficile a dirsi che cosa si imprima più
profondamente nella memoria, se il
passo misurato o lo stanco conforto,
perché ambedue sono una cosa sola ed
esprimono quella compenetrazione di
anima e oggetto che è un privileggio
della lirica- Condiţie psihologică,
atitudine a corpului, peisaj sunt în
deplin acord între ele şi e dificil a spune
ce se imprimă mai profund în memorie,
pasul măsurat sau liniştea obosită,
deoarece ambele sunt una şi exprimă
acea întrepătrundere dintre suflet şi
obiect care e un privilegiu al liricii
(Hugo Friedrich, Epoche della lirica
italiana, Mursia, Milano, 1974, I,
p.216- trad. noastră). Mai întâi,
există o atracţie, o plăcere a durerii,
căutată, parcă : Îmi place că mă doare
şi vesel sunt plângând sau Mi-i inima
prea plină de-o dulce desfătare…
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Aceasta evoluează spre o stare
accentuată de rău existenţial: Azi,
zguduit, văd bine ce gol sunt şi
stingher…/ Mi-i jale şi mi-i groază de
mine însumi, iată ! (trad. Lascăr
Sebastian, op. cit.). Nimeni înaintea
lui Petrarca n-a descris poetic o atare
stare care va face tradiţie la roman-
tici, simbolişti, până la a deveni
nucleul de iradiere a curentului
existenţialist.

8.Petrarca, astăzi. Moştenirea
lăsată de Petrarca umanităţii este
uriaşă, consistentă şi decisivă pentru
evoluţia ulterioară a poeziei, a
gândirii şi a culturii. Dincolo de
petrarchismul sec. XV şi XVI, când
Petrarca a fost imitat nu în profun-
zimea sa, ci la nivelul de suprafaţă,
putem stabili o lungă istorie de
influenţe mărturisite sau nu în toate
literaturile mari ale lumii moderne.
În Italia, Foscolo, Leopardi sau
Ungaretti au avut un adevărat cult
al ilustrului înaintaş. În Germania,
Herder şi mai ales Schlegel i-au
recunoscut valoarea şi influenţele
multiple. În Franţa, după Pleiadă cu
Ronsard sau du Bellay, autori
celebri îşi exprimă o vie admiraţie,
începând cu Rousseau, Chateau-
briand şi continuând cu Baudelaire
sau Lamartine, ultimul dedicându-i
pagini entuziasmante: Quant à moi, je
considère Pétrarque comme le plus
parfait poète de l’âme de tous les temps
et de tous les pays; ses sonnets sont les
medailles du corps humain - Cât despre
mine, îl consider pe Petrarca drept
poetul desăvârşit al sufletului din toate
timpurile şi din toate ţările; sonetele sale
sunt medalii ale corpului uman ( Cours

familier de litterature, vol. 6,
Garnier, Paris, 1958, p.3, trad. Noas-
tră). Vorbind despre receptarea
critică, ea este complexă, contradic-
torie şi frenetică. Între criticii cu
aport major şi de esenţă inovatoare,
amintim pe Francesco de Sanctis, G.
Contini, Ugo Dotti, Marco Santagata
etc. Un poet italian contemporan,
Andrea Zanzzoto,  exprima într- un

mod sintetic următoarea judecată de
valoare: Dacă este adevărat că o carte
este un loc în care oamenii se recunosc -
grupuri, o epocă, umanitatea în sens
total - poate n- a fost niciodată mai
adevărat să afirmăm că această carte este
Canţonierul lui Petrarca ( Scritti
sulla letteratura, vol. I, Mondadori,
Milano, 2001, p. 201- trad. noastră).
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Hans Christian ANDERSEN

Lumânarea de seu
(1829)

n ajunul unei noi aniversări a naşterii lui Hans
Christian Andersen (2 aprilie 1805 – 4 august 1875),
propun publicului din România, în premieră,

traducerea unui text andersenian până de curând
necunoscut. Povestirea Taellelyset (Lumânarea de seu) se
află într-un manuscris de şase pagini, descoperit pe 4
octombrie 2012 de istoricul literar Esben Brage în arhiva
Muzeului „Andersen” din Odense. Autenticitatea
documentului şi datarea lui au fost stabilite de Stig
Asgaard, critic literar, fost curator al Muzeului
„Andersen”.

Povestea aceasta, ieşită la lumină 137 de ani după
moartea lui Andersen, mi se pare a fi versiunea
concentrată a autobiografiei intitulate Povestea vietii mele
(1855). Este o istorisire cu tâlc, tipică pentru faimosul
povestitor din Odense, care a mai scris (după 1835) şi
alte povestiri în care a însufleţit obiecte reprezentând
alegoric pe cineva sau ceva din viaţa de toate zilele:
Cufărul zburător, Ceainicul, Inul, Gulerul, Un gât de sticlă,
Zdrenţele. Sub înfăţişarea modestă a unei lumânări ieftine
de seu, care a reuşit în viaţă, păstrându-şi curăţenia
sufletească şi urmând neabătut Binele pe calea
Adevărului şi a Frumosului, „se ascunde” chiar
Andersen, iar Amnarul datorită căruia lumânarea îşi
găseşte locul în viaţă este Jonas Collin (1776-1861), mare
demnitar în administraţia statului, care îl adoptă pe
foarte tânărul Hans Christian în familia lui cu mulţi copii
şi îl ajută să obţină o bursă regală, ca să meargă la şcoală
(mai bine mai târziu decât deloc!), din 1823 până în
septembrie 1829, când protejatul său absolvă studiile cu

faimosul examen philologicum et philosophicum şi decide
să devină scriitor şi să trăiască numai din scrisul lui.

Andersen a reuşit să-şi realizeze visul de tinereţe,
muncind asiduu, lărgindu-şi mai departe cunoştinţele,
scriind enorm (romane, piese de teatru, povestiri) şi
călătorind foarte mult (durata însumată a călătoriilor lui
ajunge la aproape nouă ani), făcându-şi astfel cunoscută
patria mică în lumea întreagă.

Lumânarea a fost pentru Andersen simbolul luminii
necesare în viaţa omului, ca să nu bâjbâie prin întuneric.
La bătrâneţe, în 1870, el a scris o povestire (care, se poate
vedea acum, face pereche cu Taellelyset) intitulată Tyleset
(povestire prezentă, cu titlul Lumânările, în traducerea
integrală a povestirilor lui Andersen, publicată de mine
în 200612: v. povestea nr. 145, în vol. III). Aici, lumânarea
de seu se convinge, în comparaţie cu lumânările scumpe
de ceară, că există egalitate pe lume, pentru că Soarele
(deci Lumina) există pentru toţi, în aceeaşi măsură, pe
lumea asta.

Traducere din limba daneză şi prezentare
de Dorothea Zimmermann

(Dorothea Sasu-Ţimerman)

12 H. C. Andersen, Poveşti şi povestiri. Prima traducere integrală fidelă din
limba daneză în limba română [şi prefaţă, date cronologice, note, anexe,
bibliografie selectivă] de Dorothea Sasu-Ţimerman (Dorothea
Zimmermann), ilustraţii de Vilhelm Pedersen şi Lorenz Frølich, vol. I-III,
Gelsenkirchen-Buer, 2006, XLVI + 408; 446; 445 p. Această traducere a
fost recenzată de Mihaela Cernăuţi-Gorodeţchi în revista academică
Acta Iassyensia Comparationis, nr. 6/2008, pp. 398- 400 (versiune online:
http://literaturacomparata.ro/Site_Acta/Old/acta6/acta6_recenzii.pdf).

Î
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eul sfârâia şi bolborosea în vasul de
topit încins de flăcări, leagăn în care se
născu lumânarea de seu. Înălţându-se

dreaptă, bine făcută şi strălucitoare, ea le făcea
tuturor impresia că avea un viitor luminos şi
oricine se uita la ea era încredinţat că
lumânarea de seu avea să-şi împlinească rostul
pe lume.

Oaia, o oiţă gingaşă, i-a fost mamă şi vasul
de topit tată. De la mamă a moştenit făptura
albă, curată şi pofta de viaţă, iar tatăl ei a făcut-
o nemaipomenit de dornică de un foc puternic,
viu, care s-o pătrundă până în adânc şi să
lumineze din ea toată viaţa.

Aşa s-a născut ea şi a crescut năvalnic şi s-a
aruncat în vârtejul vieţii, nutrind cele mai
minunate aşteptări. A întâlnit numeroase fiinţe
şi lucruri ciudate, care i-au dat de gândit, căci
ea voia să înveţe şi că să-şi găsească locul cel
mai potrivit în viaţă.

Dar ea a avut încredere prea mare în cei din
jurul ei, care îşi vedeau numai de ale lor şi nu
se gândeau deloc la lumânarea de seu.

Lumea nu a reuşit să-i înţeleagă adevărata
valoare şi a folosit-o numai în interes propriu.
Oamenii o ţineau strâmb, cu degetele murdare,
lăsând pete negre din ce în ce mai mari pe albul
ei neîntinat, pe o nevinovăţie care până la urmă
a dispărut de tot, ajungând să fie acoperită pe
de-a-ntregul de murdăria înconjurătoare.
Lumea venise prea aproape de ea, venise mult
mai aproape decât putea ea să suporte... şi
acum ea nu mai era în stare să deosebească
întinarea de puritate, cu toate că, de fapt,
rămăsese curata în adâncul ei.

Învelişul ei murdar îi ţinea pe toţi cei buni
departe de ea. Aceştia se temeau să nu se
murdărească şi ei de funingine şi de pete negre
şi s-au îndepărtat de ea.

Respinsă de tot ce era bun, biata lumânare
de seu a rămas părăsită şi nemaiştiind ce să
facă. A înţeles că a fost doar o unealtă în mâna
celor nevrednici şi a fost foarte nefericită,

pentru că şi-a dat seama că-şi pierduse timpul
fără să fi făcut ceva bun, ba poate că şi
distrusese câte ceva  din ce era mai bun în
preajma ei.

Şi-acum nu mai era pur şi simplu în stare să
înţeleagă pentru ce fusese făcută şi nici nu mai
ştia unde îi era locul pe lume. Să fi venit ea oare
pe lumea asta numai ca să se distrugă pe ea
însăşi, precum şi pe cei din jurul ei?

Sta şi se tot socotea, dar, cu cât se adâncea
mai mult în judecata ei, îşi pierdea curajul, era
din ce în ce mai abătută. Nu mai găsea în ea
nimic bun. Nu mai avea niciun sprijin, niciun
ajutor în a-şi împlini menirea dată la facerea ei.
Era de parcă mantia întunecată de funingine îi
acoperea şi ochii.

Dar, după un timp, a dat de o flăcăruie, a
dat de un amnar. Acesta cunoştea lumânarea
de seu mai bine decât se cunoştea până şi ea.
Amnarul vedea limpede prin învelişul ei
murdar tot Binele din ea. După ce el s-a
apropiat din ce în ce mai mult de ea, lumânarea
de seu s-a aprins, plină de speranţă, şi inima i
s-a înmuiat.

Acuma flacăra ardea bine şi se înălţa
mândră ca o torţă aprinsă într-o întâlnire
fericită. Lumina ei era vie, clară, răspândindu-
se împrejur şi deschizând larg drum spre mai
departe pentru prietenii ei adevăraţi, care
puteau să găsească acum, sub îndrumarea ei,
Adevărul.

Puterea ei dinăuntru a reuşit să întreţină în
continuare flacăra bine aprinsă. Picăturile de
seu se prelingeau una după alta, rotunde, pe ea
în jos, ca nişte seminţe de viaţă nouă, şi au
acoperit vechea funingine. Aceste picături nu
se mai năşteau acum doar din seu, ci erau
rodul spiritual al unirii ei cu amnarul.

Şi lumânarea de seu şi-a găsit locul potrivit
în viaţă... şi a dovedit că era o lumânare
adevărată... şi aşa a luminat ea ani de zile,
mulţi ani, şi s-a întovărăşit pe sine, ţinându-le,
totodată, tovărăşie şi celor din jurul ei.

S
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Petru SOLONARU

Trandafirul
Lui Liviu Pendefunda

Trandafirul - cupă carte-i aşadar
păstrătoare lumii de etern nectar....
Stând în centrul Crucii chimizează nunţi
cu râvnire sfântă, plin aghesmatar

ce, chiar de se-arată, stăruie ascuns.
Mila pentru scamă-a celui singur, uns
dus-a prin aroma-i prea frumos arcan
zorilor de aur întru nepătruns....

N-are ordin, număr unde să presări
neasemănarea'în vii asemănări
ca o hermenee să îi dea de chip.
Beznă nu-i, nici clarul din armonizări,

cum nimic n-afirmă sau a dezminţi.
Drept preîntrupare, firuit în zi,
omul îl proclamă visul său contrar:
este ca nuime, nu-i când trece-a fi....
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Jacques OZOUF

Opinia
publică:
O apologie pentru sondaje

afla o întâmplare prin intermediul opiniei
publice înseamnă să afli că acest singur martor
nu poate fi folosit fără anumite dificultăţi.

Opinia, oricât de puţin am examina-o, dezvăluie un
asemenea amestec de opinii particulare, încât, prin
comparare, istoricii clasici care caută doar să descrie
„istoria spiritelor” ne par mult mai oneşti. Această
amestecătură de opinii  nu este încă nimic: cum am
putea fi siguri că este posibil să le comparăm între ele, să
le cântărim, să le însumăm? Această aritmetică fără
speranţă constituie suspecta conştiinţă particulară a
istoriei opiniei.

Această istorie fluctuează neîncetat de la abundenţă
la indigenţă, şi, de la  discursul direct la cel indirect.
Abundenţă? Se pare că această istorie beneficiază de o
mulţime de surse: jurnale, discursuri, dezbateri, scrieri,
cronici, Memorii, alcătuiesc o comoară pentru a cărei
bogăţie trebuie totuşi să plătim. Nu numai pentru că
trebuie să găsim mijloacele de a controla această materie
proliferantă, ci şi  fiindcă opinia la care avem acces prin
intermediul său este una luminată, aceea care a putut, a
ştiut şi a vrut să se exprime în scris, cea care, înciuda
prolixităţii sale, nu este în definitiv decât opinia celor
care îşi fac cunoscute părerile, al căror discurs
păcătuieşte prin excesul de coerenţă şi de desăvârşire.

Indigenţă? Dacă această istorie încearcă, dimpotrivă,
să-i facă să vorbească pe cei care nu vorbesc, ea trebuie
să reconstituie cu dificultate opinia mută, prin colectarea
laborioasă a unor surse mărunte, lacunare, disparate,
asemenea poetului, istoricul încearcă să regăsească
opinia celor cărora nu le-a fost cerută niciodată sau a
celor care oricum nu ar fi ştiut să şi-o exprime în
„picturile idioate, deasupra uşilor, în decoruri, plase de

santimbanci, firme miniaturi populare; în literatura
demodată, latina bisericească, broşurile erotice lipsite de
ortografie, romanele strămoşilor, poveşti, cărţi pentru
copii, opere învechite, refrenuri stupide, rime naive” şi
în manifeste, jucării, graffiti, afişe. O istorie mult mai
inventivă decât cea precedentă – sărăcia constrânge la
imaginaţie – însă condamnată de asemenea la discursul
indirect şi întotdeauna nesigură pe lucrurile pe care le
avansează.

În panoplia remediilor pe care istoricii au încercat să
le aducă atât indigenţei cât şi exceselor, sondajele de
opinie ocupă un loc special. Acestea oferă istoricilor
lipsiţi de mărturii un nou material; istoricilor bine dotaţi
din perspectiva materialului dar care nu ştiu cum să
folosească bogăţiile pe care le au, sondajele le oferă,
odată cu materialul, modul de abordare a acestuia,
deoarece tehnica sondajului permite restricţionarea
numărului, pune capăt interminabilei colecte de
documente şi îi permite istoricului o exhaustivitate
lipsită de dificultăţi. Pe de altă parte, sondajul dezvăluie
opinia oamenilor fără păreri – care, în absenţa sa, nu ar fi
exprimat sau chiar nu ar fi avut nici o opinie – şi îi
permite astfel istoricului să păşească pe imensa „terra
incognita” a opiniei comune; şi de această dată, se pare,
într-o manieră directă, economisind resursele
reconstituirii prin subterfugii. Sondajele par deci
capabile să pună capăt impasului clasic al istoriei
opiniei: aceasta nu poseda până în prezent mărturii
directe decât în privinţa opiniei luminate; datorită lor
opinia comună poate fi exprimată de acum în mod

A Ozouf, 8 septembrie 1928, Alençon - 29 julie 2006,
Limogne-en-Quercy, specialist în istoria franceză din

secolele 19 si 20.
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direct. Cum nu putem explica atunci dispreţul istoricilor
faţă de acest nou instrument? În perioada contem-
porană, în care aceştia ar putea dispune cu uşurinţă de
sondaje, continuă să apară cărţi care nu ţin cont de
acestea1; presa, despre care ştim totuşi cu câte  precauţii
trebuie folosită, continuă să fie sursa principală a istoriei
opiniei. Pe scurt, între istoria opiniei şi sondaje, în ciuda
proclamaţiilor repetate privind bunele, loialele servicii
reciproce2, s-a instalat o anumită incompatibilitate.

În aversiunea manifestată de istorici faţă de
utilizarea acestei resurse se găsesc, amestecate, motive
rezonabile şi deplasate. Unele ţin de o suspiciune
generală faţă de sondaje; altele de o neîncredere
particulară faţă de sondajul de opinie, acest monstru
conceptual; în sfârşit, altele ţin de legătura care s-a
stabilit între previziune şi investigarea opiniei, de citirea
viitorului pe care sondajul pare în mod eronat sau pe
bună dreptate să o promită, istoricul se detaşează, ca de
ceva care nu îl priveşte. Rezerva globală a istoricilor faţă
de sondaje nu este cu siguranţă străină de extracţia lor
mediocră. Apărute în marketingul publicitar – sondajele
de piaţă – acestea sunt monopolul organismelor private
cu scopuri lucrative. Dependenţa acestora de societăţile
capitaliste, simbolizată în Franţa prin siglele celor două
principale institute de sondaj3, este evidentă. Din această
origine suspectă pe care ar manifesta-o la fel de bine
legătura lor nativă cu sondajele politice („straw-votes”)4

s-a născut rezistenţa istoriei universitare, cum să
recunoşti că sondajele ar avea o valoare ştiinţifică egală
cu aceea a rapoartele procurorilor generali din timpul
celui de-al Doilea Imperiu? Apariţia lor arogantă pe
prima pagină a marilor cotidiene nu schimbă nimic:
lectura ziarului nu are încă pentru istoria contemporană
valoarea unei rugăciuni de dimineaţă.

Însă nu este vorba decât despre o ceartă eronată. Aşa
cum ar fi deplasată şi inadecvată soluţia, avansată
uneori, de a încredinţa organizarea sondajelor de opinie
unui serviciu public presupus ca fiind independent şi
obiectiv5. Aşa cum neîncrederea „ştiinţifică” faţă de
rezultatele sondajelor pare definitiv desuetă. Eşantionul
interogat este într-adevăr reprezentativ pentru universul
studiat? Putem garanta obiectivitatea chestionarului care
serveşte drept cadru anchetei? Patruzeci de ani de
utilizare au reuşit, prin numeroase încercări şi erori, să
calmeze neliniştile pe care le ridica această metodă.

Totuşi, aceasta s-a produs în mod inegal. Deci
repetiţia nu este întru totul superfluă, nu este totuşi
ruşine că trebuie să reamintim faptul că tehnica
eşantionului este extrem de sigură astăzi, astfel încât cu
un eşantion de 1000 de persoane obţinem aceeaşi
precizie, dacă este vorba de sondarea populaţiei din
Franţa sau a celei din Statele Unite, că metoda
probabilităţii sau metoda procentajelor6 furnizează,
după caz, eşantioane reprezentative şi corecte ale
universului ales.

Este mai dificil să fii sigur de calitatea
chestionarului, în ciuda convenienţelor elementare de
care ţine cont un bun anchetator: să nu pui celor
anchetaţi decât întrebări la care pot răspunde, să
foloseşti un vocabular pe înţelesul tuturor, să eviţi
formulările care atrag răspunsuri  indirecte. Ceea ce
implică faptul, între alte precauţiuni, că orice chestionar
seros trebuie să fi fost testat, pus la încercare în cadrul
unei pre-anchete alcătuită din aproximativ 50 de
interviuri. E adevărat că a pune o întrebare identică unor
indivizi diferiţi postulează în mod aberant, faptul că
acesta împărtăşesc acelaşi stoc de definiţii şi că suntem
nesiguri de opinia obţinută prin sondaj: este o opinie
preexistentă acestuia (acest pariu s-a făcut de fiecare
dată când s-a recurs la aceste afirmaţii stereotipe
conform cărora sondajul „revelează” sau „descoperă”
sau o opinie elaborată prin intermediul acestuia, un pur
artefact? Fiindcă, în timp ce istoria clasică a opiniei nu
este atribuită decât celor bogaţi, celor a căror opinie
constituită se percepe la însăşi astfel şi se exprimă,
sondajul, în schimb, este atribuit tuturor: determinându-
i să vorbească pe cei care tac şi somându-i să exprime o
opinie pe care, în absenţa sa, nu ar fi  visat niciodată să o
elaboreze sau să o formuleze; responsabil, în consecinţă,
de un fals concept de opinie comună, mult mai dăunător
istoriei opiniei decât existenţa opiniilor prestigioase sau
a revistei de presă lipsită de principiu care constituie
adesea întreaga istorie tradiţională a opiniei.

Aici se îmbină, în cel mai serios proces intentat
sondajelor, prejudicii de artificiu, de brutalizare, de
simplificare abuzivă, care merită să fie studiate. O opinie
artificială care nu subzistă decât prin chestionarul ce o
creează, în rest cât se poate de efemeră. Însă sondajul nu
reprezintă unica ocazie în care se exprimă opiniile până
atunci nedefinite care nu sunt conştiente de ele însele.
Înainte de referendum care i-a obligat să se decidă în
privinţa regionalizării, câţi francezo puteau să-şi
exprime părerea asupra acestui subiect? În plus, am
putea susţine, din moment ce consultarea electorală,
greva, criza politică, manifestarea însăşi, ne constrâng de
bună voie sau împotriva voinţei să ne delimităm câmpul
şi să formulăm o opinie, că avem deja una (dacă
admitem cel puţin că a opina nu înseamnă doar a
produce un discurs coerent, ci uneori şi a alege în
absenţa unor judecăţi limpezi şi cel mai adesea chiar
într-o completă opacitate). Fără îndoială că această
opinie este artificială în măsura în care depinde de
evenimentul care o produce. Însă această artificialitate
nu este sinonimă cu falsitatea. Pe de altă parte, dar ar
trebui să renunţăm în cadrul istoriei la mărturii
provocate, ar trebui să renunţăm de asemenea la
utilizarea interviului şi să abandonăm în ciuda faptului
că abia am început să-l explicăm, vastul teritoriu al
„istoriei orale” („oral history” 8)

Vom spune că este vorba cel puţin de o opinie
forţată, obligată în mod brutal să se conformeze cadrului
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anchetei şi vocabularului anchetatorului şi, prin aceasta,
mai alienată şi mai manipulată decât oricare alta.

Este de ajuns pentru a conferi seriozitate acestei
obiecţii să amintim că sondajul de opinie le prezintă
celor intervievaţi întrebările sale în funcţie de
problematica cumpărătorilor de sondaje. Pierre
Bourdieu, evidenţiind din cadrul arhivelor organismelor
franceze de sondaj întrebările consacrate
învăţământului, constată că mai mult de două sute de
întrebări au fost puse între 1968 şi 1971, pe când între
1960 şi 1963 s-au pus mai puţin de douăzeci de întrebări;
o explozie masivă ce traduce politizarea problemei
răspunzând astfel unei cereri sociale imediate şi directe;
legătura întrebărilor cu preocupările personalului politic
francez este sensibilă la forma acestora pe care sondajul
o impune în acelaşi timp bunului simţ. Însă această
obiecţie (care capătă greutate dacă presupunem că
sondajul abordează un utilizator prea naiv – sau,
dimpotrivă, unul prea  puţin naiv) îşi pierde forţa în
cazul utilizării istorice şi sociologice a sondajului: pentru
istoric, pentru sociolog, data sondajului, contextul său
politic, calitatea comanditarului constituie tot atâtea
piste de cercetare, ca şi tema, modul de redactare,
vocabularul întrebărilor, ordinea în care ele au fost puse,
modul de stabilire a eşantionului, compoziţia sa
teoretică şi reală… Pe de altă parte, cum ar putea
istoricul să nu fie curios să consulte rapoartele de
anchetă şi să vadă fişele perforate care servesc la
extragerea de note? Prin intermediul acestor precauţii,
care nu par extraordinare, problematica institutelor de
sondaj şi a clienţilor lor, de regulă disimulaţi în spatele
chestionarelor, poate fi analizată: suntem încredinţaţi că
avem de învăţat multe lucruri dintr-o istorie a sondajelor
când aceasta va fi scrisă. Rămâne caracterul simplificator
al anchetelor care operează prin adăugarea unor unităţi
non-comparabile. Rezultatele sondajelor tratează ca fiind
identice opinii care nu au aceeaşi forţă şi acest cumul
lipsit de un principiu director dezvăluie încă o dată
înrudirea sondajului cu consultarea electorală, ea însăşi
globalizantă: în cadrul unor alegeri, în speţă referendare,
este dificil să măsori intensitatea Da-urilor şi a Nu-
urilor, să decizi care este puterea de convingere pe care
acestea o exprimă. Totuşi, aceste dificultăţi reprezintă
oare motive suficiente pentru ca istoricul să ignore
informaţiile pe care i le furnizează rezultatele electorale?
Să adăugăm faptul că anumite sondaje ne permit să
dispunem reacţiile în evantai în funcţie de gradul de
satisfacţie – intensitatea convingerilor poate fi inferată; şi
că în interiorul unui sistem de întrebări – fără a postula
în cazul istoricului o sagacitate specială – intensitatea
unei opinii poate fi controlată prin intermediul
răspunsului la o întrebare ce are o strânsă legătură cu
prima.

Din 100 de francezi care în ianuarie 1973 erau
pregătiţi să voteze cu socialiştii, doar 22% erau dispuşi
să ajute partidul ales (la această a doua întrebare s-au

înregistrat 48% de Da-uri printre francezii care alegeau
P.S.U. şi 53% printre cei care votau partidul comunist.10)

Poate istoricul rămâne indiferent la această distorsiune,
în special dacă crede, ca şi J.S. Stranger,11) că istoria se
preocupă îndeosebi de opinia care se traduce în fapte?

Totuşi, trebuie să ţinem cont de simplificarea pe care
o operează asupra unui sondaj deja sumar, organismele
de sondaj şi utilizatorii lor cei mai direcţi, jurnaliştii. În
amonte se situează organismele de sondaj care contează
pe analiza rezultatelor şi pe interpretarea acestora;
specialiştii lor decid cel mai adesea în privinţa a ceea ce
este semnificativ şi a ceea ce nu este, hotărăsc
amplitudinea plecând de la care un sale în cadrul
procentajelor traduce o schimbare reală, intersectările de
date care suscită sau nu interesul. În aval – utilizatorii
porniţi în căutarea informaţiei frapante, care au tendinţa
să simplifice şi mai mult analiza. „Doi francezi din trei în
favoarea consolidării Uniunii Europene” era unul din
titlurile unui cotidian parizian în februarie 1973. De fapt,
în urma întrebărilor puse de I.F.O.P., maxim unul din
doi şi, uneori, chiar unul din trei erau în favoarea acestei
idei. Ignoraţi din cauza necesităţilor comentariilor, cei
interogaţi care nu s-au pronunţat reprezentau totuşi 31-
40% din total.

Să ne oprim un moment asupra acestor oameni,
bărbaţi şi femei, care în urma fiecărui sondaj rămân, în
număr inegal, într-o zonă a tăcerii (un procentaj care are
de altfel, meritul de a demonstra faptul că o opinie nu
poate fi fabricată până într-acolo încât să le impună
tuturor cu orice  preţ un răspuns. Asupra acestor oameni
tăcuţi care apar frecvent de-a lungul istoriei, aceştia
prezintă din perspectiva istoricului un avantaj enorm: ei
au menţionat cel puţin cine erau, bărbaţi, femei, tineri,
bătrâni, muncitori sau ţărani, instruiţi sau mai puţin
instruiţi. Datorită sondajului, istoricul ştie cine tace. Nu-i
este deloc indiferent faptul că ştie câţi se abţin şi în
privinţa cărui subiect. Iată, de exemplu, situaţia
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parizienilor în octombrie-noiembrie 1944: pe când 29%
din aceştia nu au „nici o opinie” în problema puterilor
Parlamentului, dar 3% declară că nu au nici o părere  în
privinţa scăderii vârstei de vot la optsprezece ani. Iată
situaţia francezilor în iulie 1945: 25% dintre ei,
chestionaţi asupra viitorului regim electoral, se abţin,
însă doar 14% se abţin în privinţa schimbării sau
menţinerii Constituţiei din 1875, în primăvara anului
1947, pe când 30% nu au nici o părere asupra viitorului
Indochinei, doar 10% se abţin în problema preţurilor.
Observarea fluxului şi refluxului acestor tăceri care
conturează limitele între care întrebările puse capătă
sens este deja extrem de instructivă.

Nici o fatalitate de neînlăturat nu planează deci
asupra rezultatelor sondajelor în orice caz, nu mai mult
decât asupra altor surse ale istoriei contemporane
precum presa sau statisticile economice. Fără îndoială
sondajul trebuie abătut de la finalitatea sa curentă.
Această finalitate trebuie chiar schimbată: aceasta ar fi
cea mai bună modalitate de a elibera sondajul de funcţia
anticipatoare ce i se atribuie în mod curent, astfel încât el
să anunţe situaţia pieţei unui produs, rezultatul unor
alegeri, reacţia faţă de o anumită măsură guverna-
mentală.

A aştepta o predicţie din partea sondajului înseamnă
a realiza un contrasens  în ceea ce priveşte finalitatea sa
reală. Sondajul nu are decât o singură pretenţie: de a
furniza indicaţii asupra stării opiniei într-un moment
precis. Să-i atribuim alte virtuţi? Este  vorba în mod cert
de un abuz al comentatorului: aşa s-a întâmplat în
noiembrie 1972, la patru luni de la scrutinul legislativ,
atunci când un săptămânal a publicat o anchetă asupra
motivaţiilor votului intitulată „Cum vor vota Francezii”
fără a adăuga acestui titlu un semn de întrebare. Poate fi
vorba de asemenea de un pas greşit al celor care
realizează sondajele: atunci când, între cele două tururi
ale alegerilor legislative din 1967, instituţiile de sondaj,
în funcţie de voturile strânse de partide în primul tur, s-
au hazardat să deducă numărul de mandate din cel de-ai
doilea scrutin, a avut loc, sancţionându-se astfel un eşec
spectaculos, o punere în gardă împotriva sondajelor.
Acestea erau fără îndoială nevinovate. Însă incidental a
avut avantajul că i-a determinat definitiv pe specialiştii
în sondaje să se limiteze la rolul lor – surprinderea
tendinţelor opiniei la un anumit moment; şi să nu încalce
următoarea regulă: să nu descrie decât prezentul.

Totuşi, istoricul poate incita sondajul să părăsească
această atribuţie prudentă, forţându-l să privească
dincolo, însă de astă dată în trecut. Fiindcă nimic nu ne
împiedică să utilizăm tehnicile sondajului pentru a
realiza anchete retrospective asupra ultimelor decenii.
Nu va fi dificil să procedăm la astfel de lucrări în Franţa,
o ţară cu o demografie contrastantă care, pe lângă un
mare număr de tineri, comportă o proporţie extrem de
mare de persoane în vârstă: 11.300.000 din francezi (21%
din populaţia ţării) cu o vârstă de peste 60 de ani în 1973,

aveau 23 de ani şi chiar mai mult în perioada Frontului
popular, 27 de ani sau mai mult în momentul
dezastrului din 1940; 31 de ani sau mai mult în
momentul Eliberării. Istoria contemporană nu are timp
de pierdut dacă vrea să conserve amintirile acestor
milioane de francezi „de rând”. În Statele Unite, istoricii
de la Oral History Association au procedat, sunt deja
câţiva ani buni de atunci, la utilizarea amintirilor
concetăţenilor în vârstă.13) Aceştia înregistrează,
păstrează şi uneori chiar publică mărturiile unor oameni
politici, ale unor înalţi funcţionari, ale liderilor sindicali,
ale personalităţilor „notabile” asupra evoluţiei Statelor
Unite de la începutul secolului XX şi până astăzi. Însă se
contează doar pe mărturiile personalităţilor – chiar dacă
acestea provin din partea unor militanţi de bază – şi nu
pe acea opinie comună pe care numai sondajul o poate
dezvălui.

Fiindcă sondajul este singurul în măsură să realizeze
anchete sistematice bazate pe eşantioane suficient de
reprezentative pentru anumite grupuri umane.14) Este
evident că însăşi materia obiectului studiat –
supravieţuitorii unei populaţii date care a trăit acum
douăzeci, treizeci sau patruzeci de ani – introduce
inevitabile deviaţii în cadrul eşantionului şi al anchetei.
Se înţelege de la sine de asemenea, că rezultatele – care
vizează comportamentul, atitudinile, opiniile vechi de
câteva zeci de ani – nu pot fi folosite fără a ţine cont de
deformările, conştiente sau inconştiente, ale amintirilor.
Însă, abandonând în acest punct domeniul reproşurilor
specifice adresate sondajelor: istoricii de dinainte de
război nu renunţă la utilizarea amintirilor lui Georges
Bonnet asupra Münchenului15) sub pretextul că acesta şi-
a redactat cartea de treizeci de ani după criză.

În faţa informaţiilor pe care li le-ar putea furniza
sondajele retrospective, cercetătorii nu sunt nici mai
mult, nici mai puţin dezarmaţi decât în faţa altor
documente istorice.

*
O imensă bogăţie nefolosită aşteaptă deci în

institutele de sondaje. Pentru a aprecia profitul pe care
istoria contemporană l-ar putea avea prin utilizarea
sondajelor, este de ajuns să amintim dezvoltarea fără
precedent a sociologiei electorale, ale cărei date provin
totuşi din verdictul schematic şi brutal al alegerilor, care
furnizează informaţii asupra unei opinii în întregime
anonimă (sau cvasi-anonimă, prin rezistenţa sa), la o
dată fixă (în afara circumstanţelor excepţionale ale
disoluţiilor şi referendumului) şi într-o manieră cât mai
simplă: un da sau un nu, o decizie sau alta, un anumit
candidat sau un altul. În momentul în care acestea sunt
comparate cu alegerile, supleţea instrumentului devine
evidentă.

Plasate de fapt în intervalele dintre scrutine,
sondajele acoperă spaţii goale, care, în absenţa lor, ar fi
vertiginoase; acestea pot urmări în subterfugiile sale o
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opinie neexprimată, înregistra devieri imposibil de
dezvăluit şi pot urmări cursul schimbărilor. Iată
exemplul anilor 1936-1939 în care, în doi ani, o cameră
de deputaţi alcătuită din reprezentaţi ai partidelor de
stânga, a suferit o răsturnare a majorităţii fără ca
populaţia ţării să fi fost consultată.

Sau exemplul perioadei iunie-iulie 1939 – în această
epocă I.F.O.P. făcea primii săi paşi şi din nefericire nu
există sondaje anterioare în măsură să schiţeze, începând
cu 1936, curba opiniei publice franceze – în care un
sondaj îi întreba pe francezi dacă în cazul unui nou
scrutin şi-ar reitera votul din 1936: 29% din alegătorii
chestionaţi au răspuns nu: 12% preferau să voteze un
partid mai de stânga, 16,5% - un partid mai de dreapta.
Aparent neglijabilă, această deplasare de 4,5% a
alegătorilor în favoarea dreptei ar fi fost totuşi de ajuns,
în cazul unor alegeri generale, pentru a confirma în
rândurile electoratului fluctuaţia Parlamentului spre
dreapta.

Mai bine distribuit în timp decât  alegerile, sondajul
este însă mai puţin simplificator. Mai întâi fiindcă nu îi
confruntă pe cei chestionaţi cu o alternativă unică. O
scurtă retrospectivă asupra anilor 1945-1946 este de
ajuns pentru a evidenţia superioritatea sondajului
asupra consultării electorale. Se ştie că în momentul
referendumului din 21 octombrie 1945, 96% din alegători
au răspuns Da la întrebarea: „Vreţi ca Adunarea aleasă
astăzi să fie una constituantă? S-a admis atunci de
comun acord faptul că doar 4% de atipici doreau
menţinerea Constituţiei din 1875, de altfel acesta este cu
aproximaţie procentajul (5%) partizanilor menţinerii
integrale a legilor din 1875 pe care îl furnizează un
sondaj I.F.O.P. din iulie 1945. Sondajul, mai puţin
presant decât referendumul oferea celor chestionaţi o a
treia posibilitate: menţinerea Constituţiei din 1875, însă
adaptată modificărilor, opţiune pe care au ales-o 29%
dintre aceştia. În total deci, în iulie 1945, 34% din
francezii chestionaţi (şi 40% din cei care aveau o opinie)

optau pentru menţinerea Constituţiei din 1875, intactă sa
adaptată modificărilor. Necruţătoarea alegere între Da şi
Nu impusă de referendum fost cea care i-a determinat să
păşească într-un teritoriu al noutăţii absolute pe cei ce, în
alte condiţii, ar fi dorit să menţină ceva din legile de la
1875, cât despre sondaj, printre alte mijloace de
informare, nu ne permite el oare să înţelegem mai bine
eşecul primului proiect de Constituţie?

Pe de altă parte, alegerile nu fac decât să ne
comunice rezultatul lor, pe când sondajul oferă în plus
bogăţia datelor factuale. Fără îndoială că toate
informaţiile despre persoana chestionată – sex, vârstă,
profesie, rezidenţă, nivel al veniturilor şi cunoştinţelor,
religie şi practică religioasă – ar putea fi obţinute şi fără
acesta, prin intermediul altor mijloace. Însă sondajul
oferă avantajul enorm, conţinându-le în acelaşi timp pe
toate celelalte, că este în măsură să impună corelaţii
imediate şi să sugereze ipoteze explicative.

Înţelegem dintr-odată tot ceea ce istoria şi sociologia
alegerilor trebuie să ceară din partea sondajelor. Acestea
îl instruiesc să analizeze motivaţiile votului, să precizeze
momentul şi motivele deciziei electorale. În cazul celor
două referendumuri constituţionale din 1946, spre
exemplu, sondajele arată că sunt extrem de numeroşi
alegători care au oscilat în timpul campaniei electorale
şţi care nu au ajuns la o decizie definitivă decât în ultimă
instanţă. În cazul primului referendum, 12% din
alegători nu s-au decis decât în ziua scrutinului sau cu
două-trei zile înainte. Acelaşi fenomen s-a repetat şi în
cel de-al doilea scrutin, a cărui miză era dramatizată de
fragilitatea electoratului M.R.P. şi de intervenţiile
generalului De Gaulle: mai mult de un sfert din alegători
nu au luat o decizie definitivă decât după discursul ţinut
de generalul De Gaulle la Epinal, şi mai mult de 11% s-
au decis abia după declaraţia formală a acestuia în
favoarea răspunsului Nu din 10 octombrie. Este
important să constatăm că alegătorii din M.R.P. s-au
dovedit cei  mai versatili şi că acestora le-a  luat cel mai
mult timp să se decidă (38% au făcut.-o doar în ultima
săptămână). Pentru cine doreşte să determine impactul
campaniei electorale este esenţial să cunoască sondajele
care oferă în plus un studiu diferenţial al mişcărilor
preelectorale pe care nu-l putem aştepta din partea nici
unui rezultat electoral brut.

Totuşi, putem aştepta mai mult din partea
sondajelor decât o completare a sociologiei electorale.
Un sondaj emancipat asupra alegerilor poate reînnoi
întreaga istorie contemporană, bulversând-o, adică,
sugerându-i noi ipoteze. Două exemple în acest sens
sunt suficiente.

Se admite în mod curent că în imensa sa majoritate
opinia publică franceză va aproba – cu entuziasm sau cu
resemnare – acordurile de la München, sprijinind astfel
politica conducătorilor săi. Care sunt dovezile avansate
fără încetare în sprijinul acestui consens? Cvasi-
unanimitatea presei şi imaginea mulţimii pariziene în
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delir la primirea lui Edouard Daladier. Ori, o cu totul
altă reacţie menţiona primul număr al revistei
„Sondages” – pe atunci o modestă publicaţie periodică –
datând din 1 iunie 1939. Acesta dezvăluie faptul că, în
urma unei anchete din octombrie 1938, realizată câteva
zile după evenimentul din München, doar 57% din
francezi aprobau acordurile – dar nu se ştie nimic despre
intensitatea aceste „aprobări” – în timp ce 37% le
estimau nefaste (iar 6% nu se pronunţau). O majoritate
netă opta în favoarea acordurilor, totuşi, una destul de
restrânsă din perspectiva cvasi-unanimităţii naţionale
admisă ca ipoteză de bază. În afară de asta, începând cu
lunile următoare şi chiar înaintea crizei din martie 1939
tendinţa opiniei spre rezistenţă s-a accentuat treptat:
deja, în decembrie, 70% din francezii chestionaţi de
I.F.O.P. susţin că „Franţa şi Anglia trebuie să opună
rezistenţă oricărei noi pretenţii emise de Hitler”. În pri-
măvară, după ocuparea Cehoslovaciei, spiritul de rezis-
tenţă s-a intensificat: 76% din francezi sunt de părere că
Germania ar  trebui împiedicată, la nevoie prin forţă, să
ocupe Dantzingul, şi doar 17% preferă abandonul.

Inedite, aceste informaţii presupun o critică cu atât
nai atentă cu cât tăcerea asupra intensităţii răspunsurilor
face ca interpretarea lor să fie extrem de dificilă. Însă
cum am putea ignora indicaţiile pe care acestea le
conţin? Ele arată, săre exemplu, că simpatizanţii
partidului comunist sunt departe de a deţine monopolul
ostilităţii faţă de acordurile de la München: cei 37%
dintre opozanţi în octombrie 1938 reprezintă de trei ori
asistenţa Partidului Comunist Francez (P.C.F.) la
alegerile legislative din 1936 (dacă presupunem în ciuda
oricărei evidenţe, existenţa unei ostilităţi unanime a
electoratului comunist).

În orice caz, acestea dezmint pacifismul dorit cu
orice preţ care i se atribuie cu atâta uşurinţă opiniei
franceze din 1938-1939. În iunie-iulie 1939, doar un
francez din şase refuză să moară pentru Dantzing.
Suntem de acord că această proporţie este destul de
însemnată pentru o ţară care este gata să intre în război
pentru Dantzing. Nu pare mai puţin dificil faptul de a
atribui opiniei publice, în orice caz acelei opinii comune
evidenţiată de sondaje, responsabilitatea inacţiunii
franceze în timpul acestui război…16)

În consecinţă, ipoteze reînnoite, dar şi noi ipoteze. În
general, se consideră ca admis nu fără motive serioase,
faptul că conflictul algerian a pus în evidenţă o opinie
franceză naţionalistă „national – moletismul” –
intransigentă în privinţa menţinerii poziţiilor naţionale,
însă trebuie să adăugăm că a fost nevoie de întreg geniul
politici – machiavelism din perspectiva unora – al
generalului De Gaulle pentru a determina progresiv
această opinie să accepte, în patru ani, inevitabila
evoluţie a lumii, prin intermediul unei restrângeri a
legăturilor cu Algeria. Dar dacă este vorba de un
fenomen invers? Dacă generalul De Gaulle nu a făcut
decât să exprime schimbările din cadrul opiniei franceze

asupra problemei algeriene, ele însele definitivate sub
presiunea circumstanţelor? Această ipoteză iconoclastă,
care nu ar fi putut fi rezultatul observării tradiţionale a
opiniei pe care presa şi dezbaterile parlamentare o
ignoră, se impune oare în urma consultării sondajelor?
Acestea ne permit cel puţin să afirmăm că răsturnarea
opiniei franceze datează din 1957. Până atunci, partizanii
unui statut departamental al Algeriei au fost mult mai
numeroşi decât partizanii unor relaţii mai puţin strânse.
La începutul anului 1957, cele două tabere sunt egale; în
septembrie, majoritatea este inversată, în mod definitiv
de această dată: 36% optează pentru statutul
departamental (faţă de 47% cu doi ani înainte) şi 40%
pentru relaţii mai puţin strânse (faţă de 26% cu doi ani
înainte). Ar merita să urmărim pas cu pas, din 1958 până
în 1962, rezultatele sondajelor şi luările de poziţie
succesive ale generalului De Gaulle pentru a afla în ce
măsură decalajul dintre poziţia lui De Gaulle în
momentul revenirii sale la putere – urarea „Trăiască
Algeria franceză” de la Mostaganem datează din iunie
1958 – şi opinia reală se agravează sau dispare de-a
lungul celor patru ani ce urmează; dacă la presiunea
evenimentelor însele s-a adăugat presiunea opiniei –
antrenantă şi nu antrenată – pentru a-l conduce pe
generalul De Gaulle de  la iluziile de la Mostaganem la
realităţile de la Evian.

*
Totuşi, nu trebuie să credem că sondajul ne permite

să percepem cu uşurinţă o opinie insesizabilă şi să
acordăm, sub pretextul că aceasta este cifrată, o
încredere imediată informaţiei conform căreia „45% din
francezi…” (şi totuşi, oricât de sumară ar fi, această
formulare este mai precisă decât acelea care punctează
istoria opiniei şi care constau în a institui în locul
formulării „francezii”, altele de genul „majoritatea
opiniei” sau „populaţia Franţei”). De asemenea, nu
trebuie să ne aşteptăm ca sondajele să înlăture singure
complexul de inferioritate al istoriei contemporane pe
care îl datorează înrudirii degradante cu jurnalismul şi
cu ştiinţa politică. Cel puţin o pot ajuta să evadeze din
mizeria arhivistică în care o menţine regula celor
cincizeci de ani, imaginată pentru a păstra în arhivele
publice secrete timpului prezent: fiindcă organismele de
sondaje se arată dispuse să ofere cercetătorilor
cataloagele anchetelor lor publicate şi informaţiile lor
primare.17) Exemplul provine din Statele Unite unde, de
aproximativ douăzeci de ani, legea autorizează
comunicarea anchetelor comandate de guvern, dar după
doi ani de la realizarea acestora. În perspectiva unei
astfel de practici, precauţiile şi întârzierile care au reglat
comunicarea documentelor de istorie contemporanăvor
părea în curând inutile şi desuete. Iată, cel puţin un
beneficiu care nu va fi contestat sondajelor, rezultate ale
obsesiei contabile şi ale democraţiei galopante a
informaţiei.18)
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Note:
1. Astfel, lucrarea lui Geneviève Vallette şi Jacques Bouillon asupra
Münchenului („Munich 1938”, colecţia „Kiosque”, A. Colin, 1965) nu
face aluzie la sondajele realizate în 1938-1939 de I.F.O.P.
2. A se vedea de exemplu J.B. Duroselle, „De l’utilisation des
sondages en histoire et en science politique”, Bruxel, Institutul
Universitar de Informare socială şi economică (I.n.S.O.C.), 1957, nr. 1;
sau în lucrarea publicată de Hirra Komarovcki „Common Frontiers of
Social Sciences” (The Free Press, Glencol, Illinois, 1957), studiile lui
Paul F. Lazarsfeld („The Historian and the Pollster”) şi Henry David
(„Opinion Research in the service of the Historian”).
3. I.F.O.P. (Instituul francez de opinie publică) depinde de
societatea E.T.M.A.R. („Studii de Piaţă”) şi de S.C.F.R.E.S. în cadrul
S.E.M.A. (Societatea de economie şi matematică aplicate).
4. Încă din secolul al XIX-lea jurnalele din Statele Unite practicau
asupra cititorilor lor anchete empirice – acele „straw-votes” sau voturi
de paie – cu ocazia alegerilor prezidenţiale. Astfel de practici au
persistat până în anii 1930. Cel mai celebru „straw-vote” – din cauza
eşecului său – este cel din revista „Literary Digest” care, în 1936, a
chestionat două milioane de persoane şi a prezis un eşec net al lui
F.D.Roosvelt, în timp ce prin intermediul câtorva mii de interviuri,
primele sondaje de opinie (cel al Institutului American de Opinie
Publică al lui George Gallup) prevedeau realegerea preşedintelui.
5. În revista Ligii Drepturilor Omului („Aprèsdematin”, aprilie
1969, nr. 113) Guy Ledanois propune încredinţarea organizării
sondajelor de opinie unui „serviciu public independent”, care ar putea
răspunde, pe lângă chestiunile materiale, de controlul redactării
chestionarelor şi chiar de o anumită iniţiativă în alegerea subiectelor de
anchetă. „Se pare că exemplul informaţiei furnizate de C.R.T.F. a
demonstrat cu destulă forţă că acest caracter „public” al unui organism
nu este suficient pentru a garanta independenţa şi obiectivitatea sa.
6. Atunci când există documente materiale în care figurează
ansamblul indivizilor ce alcătuiesc populaţia studiată, metoda
probabilistică furnizează eşantioane perfect reprezentative, cel puţin
din punct de vedere teoretic. În celelalte cazuri – cele mai numeroase –
se utilizează metoda procentelor: aceasta  vizează să constituie,
plecând de la criterii statistice cunoscute precum vârsta, sexul,
profesia, habitatul etc., un „model redus” al populaţiei vizate şi oferă,
în ciuda posibilităţilor de distorsiune, rezultate extrem de
satisfăcătoare, atunci când este corect aplicată.
7. Numeroase anchete americane au evidenţiat inegalităţile
profunde din cadrul gradului de informare al publicului. Astfel, în
privinţa problemelor majore ale politicii externe a Statelor Unite în
pragul izbucnirii celui de-al doilea război mondial (1947-1948) o
cercetare minuţioasă cuprinzând doi ani de sondaje arată că 30% din
electoratul american (nu a înţeles niciodată să discute despre
problemele importante ale politicii externe americane şi nici nu a citit
nimic despre acest subiect”: aceştia sunt calificaţi drept „inconştienţi”
(„unaware”). Cei conştienţi (”aware”) care cunosc vag anumite puncte
reprezintă 40%. Iar cei care au cunoştinţe acceptabile asupra acestor
probleme – cei „informaţi” (the „informed”) – nu reprezintă decât 25%;
8. În privinţa „istoriei orale” („oral history”) a se vedea p. 227 şi
nota 13;
9. Pierre Bourdieu, „L’opinion publique n’existe pas” în „Les
Temps Modernes”, mai 1973;
10. Cf. „Les Francais de gauche”, anchetă iniţiată de S.O.F.R.E.S.
pentru „Nouvel Observateur”, între 25 şi 30 ianuarie 1973, asupra unui
eşantion naţional de două mii de persoane, reprezentând populaţia
franceză adultă;
11. Joseph S. Strayer, „The Historian’s concept of public opinion”, în
Mirra Komarovski, op.cit.
12. În afara acestor deformări la care jurnaliştii supun uneori
rezultatele cifrate ale sondajelor, există şi o altă posibilitate de retenţie
a informaţiei. Aceasta poate fi sistematică: atunci când un organ de
presă publică rezultatele unui sondaj pe care l-a comandat, el poate
evita difuzarea anumitor rezultate ce nu coincid cu linia sa politică.
Însă retenţia informaţiei, în presă este legată de asemenea de probleme
psihologice – s-a stabilit că abuzul de cifre îl plictiseşte pe cititor – şi de

probleme  materiale: astfel, împărţirea pe categorii socio-demografice a
răspunsurilor la fiecare întrebare sfârşeşte prin a acoperi suprafeţe
considerabile (79 de pagini dactilografiate pentru un sondaj
S.O.F.R.E.S. asupra fericirii, în august 1973!), iar spaţiul este limitat
într-un jurnal.
13. Activitatea Asociaţiei de Istorie Orală, înfiinţată de profesorul
Allan Nevins de la Columbia University, durează de mai bine de un
sfert de secol (primul interviu a avut loc în mai 1948 la New York). Din
1968 aceasta a chestionat în douăzeci de ani peste 2000 de persoane şi a
transcris peste 300.000 de pagini de text. Activităţile sale sunt fondate,
pe de o parte, pe proiecte structurate în jurul unui subiect unic – un
individ (John Foster Dulles), o instituţie (sindicatul „United Auto
Workrs” („Uniunea Muncitorilor Auto”)), o preşedinţie (cea a lui
Hoover), o mişcare politică (campania „McCarthy – preşedinte” din
1968); pe de altă parte, acestea sunt fondate pe cercetări biografice
extrem de variate (titulari ai premiului Nobel sau pionieri, lideri
sindicali sau ofiţeri ai „marinelor”, educatori sau misionari, etc.)
În Franţa, există în cadrul Fundaţiei Naţionale de Ştiinţe politice un
serviciu numit „Arhive de Istorie Contemporană”, care încearcă să
strângă prin intermediul interviurilor mărturii ale personalităţilor
politice sau martori privilegiaţi (provenind totodată din alte surse
decât arhivele lor). În martie 1972 (cf. raportului lui J.L. Monneron la
întâlnirea cu titlul „Istoria apropiată şi metodele sale” organizată de
Grupul de cercetători de Istorie modernă şi contemporană din cadrul
C.N.R.S.) au fost intervievate de istorici o jumătate de duzină de
personalităţi: Pierre Cot, Georges Monnet, Charles-André Jullien, E. De
Margerie…
14. Într-o primă fază, aceste sondaje retrospective pot viza categorii
bine delimitate pentru care există liste – exhaustive în principiu – de
pensionari sau de persoane internate la aziluri: servicii publice
(învăţîmântul, armata), întreprinderi publice (SNCE, Houillères), etc.
15. Georges Bonnet, „Dans la tourmente, 1938-1948”, Fayard, 1970;
16. Aceste prime anchete ale I.F.O.P. au fost recent evocate într-o
controversă asupra Münchenului, iscată la moartea lui Georges
Bonnet. În „Le Monde” din 5 iulie 1973, un istoric universitar, Ch.R.
Ageron , profesor la Facultatea de Ştiinţe ale omului din Tours a citat
sondajele din 1938-1939 în sprijinul părerilor sale. Şi a concluzionat:
„În urma lecturii acestor sondaje, mi se pare că opinia franceză, opinia
profundă, aceea a majorităţii tăcute, se dovedeşte a fi, din octombrie
1938 în iunie 1939, mai puţin pasivă şi laşă decât au lăsat să se creadă
anumiţi defetişti, viitori „vichy”-işti sau viitori „colaboratori”.
17. În Franţa, I.F.O.P. publică regulat din 1938, în revista sa
„Sondages”, rezultatele unei părţi a anchetelor sale. În Italia, Institutul
Doxa a publicat deja două reprize (în 1956 şi 1966) opere monumentale
datorită directorului său Pierpaolo Luzzatto Fegiz („Il Volto
Sconoscinto dell’Italia. 10 anni di sondaggi Doxa”, A. Giuffré, ediţia
Milano, 1956; şi, în 1966, „Seconde Serie, 1956-1966”); aceste opere
alcătuite din şapte părţi /Viaţa Cotidiană; Familia; Cetăţeanul şi Statul;
Afaceri internaţionale; Instrucţie, religie şi cultură; Mijloace de
informare, Probleme economice şi sociale) şi patruzeci de secţiuni
reproduc sondajele Institutului din aceşti douăzeci de ani.
Totuşi, în cadrul sistemului comercial actual, anchetele şi rezultatele
lor rămân, în principiu, fără o limită de durată, proprietatea celor care
le-au comandat şi nu pot fi publicate decât  cu acordul lor; utilizarea
ştiinţifică completă şi sistematică a datelor strânse nu este deci posibilă
pe moment. În practică, organismele de sondaj se arată în general
dispuse să favorizeze o reutilizare ştiinţifică a arhivelor lor. SOFRES,
spre exemplu, oferă cercetătorilor datele primare ale anchetelor sale
publicate deja; în plus, în măsura în care „clienţii” o autorizează, ea
pune la dispoziţia acestora şi anchetele inedite realizate la cererea
societăţilor şi persoanelor private sau publice;
18. De la redactarea acestui articol, revista „La Nef” a publicat un
număr special (Nr. 53, decembrie 1973 – februarie 1974) intitulat: „Son
dages d’opinion… et opinion sur les sondages” („Sondaje de opinie…
şi opinii asupra sondajelor”.

Traducere de Daniel CORBU
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Julieta Carmen PENDEFUNDA

Trepte în Cuvânt
upă câteva studii elaborate de
Nicoleta Milea şi Tudor Opriş,
care descifrează, însă tot pentru

iniţiaţi, Cuvântul primordial încorporat
în Vers, iată-mă în faţa celei de-a patra
Evanghelii semnate de Theodor Râpan1.
A le prezenta pe toate înseamnă tomuri şi
mii de pagini, ar fi refacerea unei întregi
capitalizări şi asocieri de noţiuni şi date
din cele mai diverse discipline ori
domenii (literatură, retorică, filosofie,
religie, istorie, astronomie, astrologie,
mitologie etc.). Noţiunea de evanghelie,
fiind explicată metaforic drept cea mai
desăvârşită carte ce încorporează chinte-
senţele, aici fiind vorba de poesie, devine
scop dogmatic în destinul scriitorului.
Libertatea de a utiliza dogma ne atrage
atenţia că în limbaj semantic apocalips
înseamnă viziune şi nu sfârşitul lumii,
"căci toţi se nasc spre a muri/ şi mor spre
a se naşte"(Eminescu).

Este clar că poetul recunoaşte ciclul
continuu prin care substanţa materială se
reface sub creaţia divină, recurgând la o
iniţiere în misterele vieţii şi morţii, mai

1 Evanghelia Apocalipsei – Epifanii, Semne, 2012

ales că descoperă la fiecare treaptă
parcursă o epifanie, altă noţiune religi-
oasă care defineşte închinarea Magilor şi
recunoaşterea viitorului conducător
spiritual pe care Tatăl l-a ales spre a
întrupa Duhul Sfânt. Întruparea
absolutului în Cuvânt, "osdo ab chao"
conduce şi la aprecierea moralei creştine
în măreţia viziunii metepsihotice
datorată unui Poet. Evangheliile lirice (a
inimii – anotimpurile, cerului – zodii de
poet, tăcerii – solilocvii, apocalipsei -
epifanii), sunt tot atâtea momente de
viaţă, însumate spiritual, pe care Theodor
Râpan le împărtăşeşte cu aceeaşi largheţe
cu care biserica a crezut că poate să
creeze un exoterism universal.

Trecerea peste cele şapte punţi ale
perfecţiunii (a libertăţii interioare, a
dragostei, a răbdă-rii, a idealului, a
adevărului, a iubirii, a sufletului) care
conduc spre Paradis, spre ultimul prag,
sunt tot atâtea revelaţii şi nu încercări ca
în marile mistere. Aici sunt taine
dezvăluite precum vălul lui Isis
îndepărtat, dar doar pentru cei capabili
să vadă poarta din faţa lor. "Tu, însă,

Daniele, ţine ascunse aceste cuvinte, şi
pecetluieşte cartea, până la vremea
sfârşitului. Atunci mulţi o vor citi şi
cunoaşterea va creşte."2

Autorul recunoaşte că în dimen-
siunea Timpului, a patra privind din-spre
oameni spre universal, dincolo unde
timpul nu mai  există, poetul presimte că,
asemenea Sfântului din Patmos, s-a
eliberat în viziunea din adâncul
sufletului a unui apocalips poetic,
intitulându-se Poetul-Mag, ce-şi poate
permite să salute alături de repetabila
Deşertăciune, cerneala Visului şi cenotaful
Speranţei (p. 52).

Câtă dreptate are autorul scriind că
aşa, dintr-o lovitură va fi aruncat deodată
Poetul/ în bulboana Cuvintelor sacre (p.307).
Este poate singurul reproş care se poate
aduce unei lirici tematice, care, spre
surprinderea noastră, reface dogma,
încorsetează, temele, cascada informaţio-
nală, desăvârşind spiritul, dar eludând
Poesia. Metaforele, comparaţiile, toate
figurile de stil ale marilor opere se
înghesuie, dar se şi strivesc. Chintesenţa
nu este îndeajuns limpezită. Sublimarea
nu a fost urmată de o îndelungă decan-
tare. Iniţiatul se descoperă, cititorul, avid
de cunoaştere poate abandona măreţia
templului lui Theodir Râpan, tocmai
pentru că esoterismul creat este abscons,
închis în propria cochilie, labirintul
neavând ferestre decât înspre neant.
Singur, poetul realizează dificultatea
exprimării: De la cel mai înalt crenel al vieţii

2 Vechiul Testament, Daniel 12,4

D

JCP la aniversare...
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mele scriu!/ Nu spun adio versurilor
nespălate pe ochi;/ ele vor aştepta în genunchi
scăpătarea (p. 365).

Bogăţia limbajului denotă totuşi ceea ce
am afirmat dintru început. Evangheliile
lui Theodor Râpan sunt adevărate cufere
de informaţii, o bibliotecă a spiritului
uman care adăposteşte, însă, filosofia
civilizaţiei umane dăruită prin Cuvând
de Dumnezeu. "Astfel, ciclurile timpului
– trecutul, prezentul şi viitorul – sunt
încorporate unei singure eternităţi"
(Nostradamus). Conceptul timpului în
trei cărţi, respectarea în structura celor
şapte cicluri a câte şapte poeme pentru
fiecare carte, conduc spre stăpânirea
numerologiei de către autor şi, mai
departe, îndrăznesc să apreciez că,
aparent fără voia sa conştientă, spre
sondarea universului gematric. O
structură din 7 pietre este formată din
patru pietre verticale şi trei peste ele (iată
o nouă ilustrare a simbolisticii conform
căreia 4 ar reprezenta materia iar 3
spiritul), raza cercului fiind de 777
degete. Că diametrul exprimat în picioare
are valoarea de 111 şi că aşa se reprezintă
7 în sistemul binar de numeraţie nu cred
că depăşeşte nivelul unei simple
speculaţii, ca şi cea legată de faptul că un
cot faraonic are 7 palme. Dar şi într-o
relatare atribuită lui Tristan Tzara3, se
vorbeşte despre un autoportret - simbol
al sculptorului pe care acesta l-a trasat cu

3 Dumitru Daba, Adevărul Brâncuşi

creta pe o tablă. Adică şapte sfere
concentrice şi o pană piramidală
penetrantă ce le străpunge radial dinspre
exterior. Sub acest autoportret Brâncuşi a
scris „relativement, tel que moi – C.
Brâncuşi”. Explicaţia metaforei, aşa cum
apare în carte, ar fi:  „...prin arta sa cea
nouă el tinde să depăşească succesiv
nivelurile structurale ale Universului
(adică cele şapte ceruri)... Cât priveşte
cifra 7, se ştie că cei vechi au încărcat-o cu
o bogată semnificaţie simbolică, expresie
a unui principiu matematic de organizare
a Cosmosului, simbol al totalizării şi
perfecţiunii, al uniunii dintre Cer şi
Pământ etc.”4. Deci marile minţi din
antichitate şi până la cele româneşti din
ultimile secole, Eminescu, Barbu,
Arghezi, Stănescu, Brâncuşi şi Enescu au
cochetat cu profunzimile unei filosofii pe
care autorul Evangheliei de faţă o
dezvăluie şi prin unele versuri în care se
poate oglindi harul şi frământările:
Aproape este vremea, caişii dau în floare,/ pe
Puntea Libertăţii astăzi trec,/ înfiorat doar
Înţelesul doare,/ povara Poeziei îmi petrec/...
De sunt nedrept, nedreptăţesc o floare,/ de
sunt nebun, înnebunesc o lume,/ din cerul
inimii o grea ninsoare/ acoperă Poetul şi-al
său nume (p. 381).

Într-o lume creată în acea altă
dimensiune, din păcate, interzisă
multora, poetul îşi expune crezul:
Mărturisesc oricui ascultă/ cuvintele ce nu
le-am spus nicicând,/ Puntea Iubirii cine o

4 Liviu Pendefunda, Dogmă sau Libertatea
gândirii, Junimea, 2007

trece,/ se face cântec şi în mormânt...(p. 391).
Aceste câteva cuvinte despre o operă
vastă nu se pot încheia fără a aminti
despre ilustraţiile semnate de Damian
Petrescu, interlocutor şi al prefeţei de
autor, intitulat Pas în doi, care sunt bine
alese şi contribuie la realizarea unei
apariţii editoriale de excepţie pentru care
biblioteca lui Borges este deschisă, pentru
că "nimic nu este acoperit care să nu iasă
la iveală şi nimic ascuns care să nu
ajungă cunoscut!"5

Refracţia
la Băciuţ
Cu ajutorul lui Nicolae Băciuţ pătrundem
dincolo de oglindă. Chiar dacă scriitorul
îndrăzneşte, mânat de un narcisism
elevat să se evidenţieze printr-un dialog
cu sinele, remarcăm şi cel de-al doilea
nivel, jocul secund, cum i-ar spune
Barbu. Dialogurile sale creează personaje
literare din intervievaţi, crează o poveste,
o naraţiune ce prinde contur pagină cu
pagină, indicând cititorului calea de
accedere spre o lume atent realizată (şi
manipulată) de autor.6

Dincolo de oglindă se revelează
sufletul şi spiritul, îngemănarea a două
entităţi care participă la un eseu de mare
rafinament intelectual, jurnal de călătorie
prin vieţile lor, dar, ceea ce mi-a atras
atenţia (recunosc, cui nu i-ar atrage?) este
faptul că, din lectura volumului recent
apărut, personajul principal este poetul,
editorul, realizatorul unei reviste de
excepţie, Vatra Veche la Târgu Mureş.

Autorul îşi recunoaşte obsesiile şi de
aceea şi mptivează că a ales dialogul
literar. N-am încetat nicio clipă dialogul cu
confraţii scriitori, fie că am pus întrebări, fie
că am răspuns la întrebări, intrând astfel în
jocul interesului pentru acest gen, care poate
să primească fără reţinere statutul de... gen
literar. Într-adevăr volumul poate
concura alături de multe alte apariţii
editoriale la susţinerea acestui gen
distinct de literatură. Dar cartea de faţă
este altceva. Şi asupra acestui aspect mă
voi opri, subliniindu-i originalitatea.

5 Matei 10,26
6 În spatele oglinzii/ Nicolae Băciuţ. Editura
Nico, 2013
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Ioana Crăciunescu, Horia Bădescu,
George Ardeleanu, Adrian Alui
Gheorghe, Ion Moise, Iulian Filip, Răzvan
Ducan, Romulus Feneş, Cezarina
Adamescu, Maria Vaida, Darie Ducan,
Veronica Bălaj, Daniel Corbu şi Viorel
Mureşan realizează sub bagheta lui
Nicolae Băciuţ o frescă a societăţii noastre
actuale, cu retrospectivă istorică şi
viziuni despre viitor, în România şi
pretutindeni în lume. Cele două secţiuni
principale ale cărţii, dialoguri iniţiate de
autor şi cele realizate cu el, inclusiv
propria introspecţie, adevărata trecere în
spatele oglinzii conduc la concluzia pe
care am susţinut-o dintru început. Cum
spune Horia Bădescu: cu toţii avem în
biografia noastră asemenea momente care ne
modifică linia vieţii, intervievatorul scoate
în evidenţă un fir trasat prin cuvinte în
labirintul Minotaurului. La capăt este
însă însuşi autorul, care se regăseşte prin
ochii celorlalţi şi se dezvăluie cu since-
ritatea datorată Adevărului.

„Nu există un dialog în sânul generaţiei,
ci o mulţime de monologuri. Să fie semnul
maturizării generaţiei? Sau al unui nou tip
de autism, propriu societăţii noastre, în
general?”se întreabă Adrian Alui
Gheorghe, susţinând astfel demersul
narativ al autorului. Nu sunt ocolite nici
referirile la colegii de la Echinox, Nicolae
Steinhardt, Romulus Guga etc. Nicio
metaforă nu umbreşte realitatea pe care
scriitorul  o foloseşte în acest volum pe
care-l recomand cititorilor pentru a
cunoaşte frământările lumii literaţilor dar
şi literaţilor pentru luare aminte de felul
cum se realizează o cercetare a cugetului.

La
capătul
timpului
Nu îndrăznesc să spun că sunt o cititoare
a literaturii fantastice. Wells, Verne,
Asimov, Clarke, Anderson, Herbert au
constituit însă unele din lecturile pe care
le-am savurat în răstimpul adolescenţei şi
de mai târziu. Gheorghe, un om special,
Abaţia şi mai recentul roman al lui Dan
Doboş7 mi-au deschis o perspectivă
minunată asupra literaturii de profil. Fie
că este vorba despre roman sau textele
prozelor apărute de- a lungul timpului,
în tot ce a publicat, scriitorul, găsim cele
cinci atitudini ale lui Dumnezeu: bucurie,
dragoste, acceptare, binecuvântare şi
recunoştinţă, dar şi atitudinea polimorfă
a societăţii umane pe care o extrapolează
viitorului faţă de divinitate. Prin ceea ce a
creat până acum, autorul a putut spune
lumii, cine este şi ce crede şi, suntem
convinşi că o va face şi în continuare, cu
uşurinţă şi fără să ezite, creându-şi astfel
un Sine şi o viaţă pentru sine, o temeinică
motivaţie pentru a se simţi mulţumit de
sine însuşi. Propria experienţă din
domeniul meditaţiei politice, utopia şi
viszrile împletindu-se cu experienţele
lumii în care trăim. Şi în acest context
citim : Grăuntele de nisip nu ştie că în
căderea lui cerne vremurile. La rândul ei,
clepsidra nu e conştientă decât de propria
goliciune. Cea care descătuşează cu adevărat
timpul este mâna care întoarce clepsidra. Aşa
înţeleg eu divinitatea.

În plină eră internautică, parfumul
de roman clasic îl copleşeşte pe colegul
nostru, care nu este doar un prozator de
excepţie, dar şi un filosof, un politolog şi
jurnalist, ceea ce se desprinde din lectura
romanului său. Firul narativ al dis-
cursului romanesc nu are neapărat
nevoie de motivaţii, el trăind din plin
prin savoarea inconfundabilă şi inepuiza-

7 DemNet, Editura Media Tech 2011

bilă, ingredientată cu momente de euforie
ideatică, adevărate esee de erudiţie ce-l
pot plasa pe autor în biblioteca istoriei.
Sunt pagini care demonstrează cititorului
că se află în faţa unui roman care
străluceşte nu numai prin tematică, dar şi
prin respiro liric, dialog incitant, acţiune
şi suspans. Ingredientele dintotdeauna
ale clasicismului în proză pot fi întâlnite
în acest volum. Faptul că ilustrez cu citate
din întreaga operă a autorului este numai
pentru a demonstra o unitate de idei, un
fir care trece dintr-o carte într-alta, nu
numai tematic ci şi prin figurile stilistice,
accentuând asupra constanţei valorice a
textelor semnate de Dan Doboş.

Naratorul este un justiţiar. Analep-
sele8 care învârstează fluxul epic sunt
fermecătoare, captivante şi întotdeauna
motivate structural şi organic. Unele
dintre acestea trec peste timp alcătuind
un fluviu ce ar putea adăpostii oricând
alte povestiri de sine stătătoare. Şi ca un
element bazal de meditaţie găsim
motivaţia timpului care încorsetează,
uitând să realizeze democraţia oamenilor
sub imaginea copleşţitoare a supranatu-
ralului. Să-ţi spun eu unde e Dumnezeu? ...
Acolo unde nu era nici Cuvântul, El exista
pentru a declanşa tot deea ce este. Şi totuşi
autorul este conştient de faptul că
evoluţia societăţii depinde de un ceva

8 Analepsele sunt forme anacronice prin care
evenimentele unei poveşti sunt relatate la un
punct temporal al naraţiunii în afara timpului
real.
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imeabil şi ocult. Dezvoltarea unui
personaj principal, cu un caracter puter-
nic din care extragem o autobiografie
aruncată la distanţă de o sută de ani nu
este chiar comodă, şi mai puţin la
îndemâna oricui.

Trecutul nu mai poate fi deturnat sau
confiscat în niciun fel. Ceea ce rămâne
pentru cititor este să accepte viitorul,
poate aşa cum se prefigurează acum prin
ochii şi sub pana lui Dan Doboş.
Ruschindia, Ameropa, Dreamland-ul
împreună cu reţeaua DemNet, UniTez,
NanoSan sunt doar câteva dintre
noţiunile care-i aparţin scriitorului şi în
care îşi desfăşoară acţiunea personajul
principal, Igor Lemme.

Romanul, scris alert şi într-un stil
seducător, cu suspansuri şi pagini de rară
tensiune şi frumuseţe, relatează deopo-
trivă creşterea şi descreşterea unei lumi
aflată la răscrucea mântuirii, dar care îşi
propune să spulbere miturile. Nu lipsesc
formulările aforistice, cu mare încărcă-
tură gnomică, dar şi angelice. Totul se
încadrează în aceste cuvinte ce pot carac-
teriza gândurile autorului, un adevărat
maestru al abaţiilor universului : Noi nu
facem decât să îi găsim pe fiii lui Dumnezeu,
care se jertfesc în numele Lui, care pun
iertarea şi umilinţa mai presus de fiinţa lor.
Asta facem noi aici, băiete. Căutăm într-un
sac de seminţe pentru a o alege pe aceea din
care floarea cea mai frumoasă, aceea care va
arăta întregii grădini splendoarea unică a
Dumnezeirii.

Ei bine, în contextul multidimensio-
nal de spaţiu şi timp, sunt întru totul de
acord cu autorul care notează că dincolo
de el9 era nemărginirea de care se teme
Dumnezeu.10 Totuşi acesta este spaţiul în
care păpuşarii se mai împiedecă în propriile
aţe şi atunci, doar atunci, marioneta poate fi
atinsă de graţia divină a vieţii.

Viaţa literară din România are prin
scrierile lui Dan Doboş şi mai multe
realizări prin disponibilităţile lirice, epice,
publicistice încoporate în domeniul
ştiinţifico-fantastic a cărui acoperire are
prin el unul din pilonii spirituali de
rezistenţă, fiind capabil de scrieri dintre
cel mai plăcute şi mai reconfortante, ale
căror apariţii le aşteptăm cu interes

9 adică de timp (n.n.)
10 Citatele sunt din textul Pletele Sfântului
Augustin

Despre Iubire
– fragment –

„…Iubirea-i axul cerurilor toate
în mari nuntiri cu muzici peste poate,
un semn al ei şi lumi cu lumi se-adună,
idei dansează, hăurile tună,
stele-n ghirlande leagănă-se, roate:
Iubirea-i axul cerurilor toate…“

Liviu Pendefunda

La Clubul CALDERON 39, luni 18 febr. 2013, a avut loc aniversarea

„RADU CÂRNECI – 85“
Autor al multor cărţi de poezie preţuite de iubitorii de frumos, traducător din lirica

universală şi editor, Poetul a fost distins cu premii ale Academiei Române şi Uniunii
Scriitorilor, decorat cu Ordinul Cultural în grad de Ofiţer, Doctor Honoris Causa al

Universităţii „Vasile Alecsandri“, din Bacău.

Cu acest prilej fast, Maestrul Radu Cârneci a fost omagiat de prietenii săi:
Nicolae Georgescu, Aureliu Goci, Dinu Grigorescu, Emil Lungeanu, Nicolae

Dan Fruntelată, Liviu Pendefunda, Florentin Popescu, Paula Romanescu,
Petru Solonaru, Florin Stoenescu, Geo Stroe, Ion C. Ştefan, Neagu Udroiu. Cei
prezenţi s-au bucurat de tonul unor creaţii ale Sărbătoritului, interpretate de

actorii: Valeria Gagialov, Andrei Magheru, Ana Calciu, Doina Ghiţescu şi
pianistul Mihai Măniceanu. Iniţiator şi moderator al evenimentului a fost

poetul Petru Solonaru.

O rază din neguri îngheţate
Minunatului Magister şi Prieten, Radu Cârneci, îi dedic aceste câteva

rânduri. Sunt litere ce reproduc sunetele unei melodioase armonii, a aceleia
pe care nu o poţi adesea rosti, căci, oare, cine ştie mai bine să ne rânduiască
decât Timpul ?

A fost odată o primăvară pe care am îmbrăcat-o în speranţe şi visări. Paşii
mei păreau conduşi printre versurile lumii de aripi nevăzute, frunzele mele
înmugureau şi rarele flori ale crengilor îmi erau apreciate şi stimulate să
crească, să dea frumuseţe şi parfum. Dar cine, dacă nu îngerul, supraveghetor
la porţile Parnasului, să se fi aplecat asupra învăţăturilor mele, dăruindu-mi
cunoaştere şi lumină ?

Uriaşa Bibliotecă a minţii lui mi-a fost, ca şi astăzi, deschisă asemenea
unui sonet dedicat universului şi arhitecturii sale divine. Melodia aceasta pe
care o simt când scriu este oda discipolului, a celui rămas fără cuvinte când i
se pare că toate au fost deja folosite sublim de maestrul său. A vorbi despre
deceniile în care copacul meu plutitor a crescut devenind un arbore mândru
în codrul poesiei nu e atât de simplu pe cât ar părea dacă evoluţia mea nu s-ar
fi bucurat mereu de prietenia şi îndrumarea Marelui Maestru al liricii
contemporane româneşti, cărturarul sărbătorit azi, la împlinirea a 17 luştri.
Mulţumesc astfel cu umilinţă nedisimulată, dorindu-ne încă mulţi luştri
împreună !
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Georges DARMON

Totalitatea
tuturor
posibilităţilor
este adevărata
noastră realitate

Interviu realizat de Bogdan Mihai MANDACHE

omul trăieşte şi vibrează cu sufletul cosmic

-Sunteţi autorul unei foarte interesante incursiuni într-o
lume a simbolurilor cu preponderenţă geometrice ( Harmonie
des structures géométriques: Les Tracés de lumière).
Esoterismul este constitutiv naturii umane? Distincţia
esoteric-exoteric este evidentă?

- Esoterismul este prin definiţie căutarea adevărurilor
ascunse, dincolo de dogmele religioase. Pentru mulţi
înseamnă a porni în căutarea tradiţiei primordiale şi într-
o oarecare măsură a pune întrebarea: ce a fost înainte?
Este probabil constitutiv naturii umane – de unde
faimoasa triplă întrebare celebră: cine sunt? de unde vin?
încotro mă îndrept? În funcţie de educaţia socială sau
religioasă primită, individul ia cunoştinţă sau nu de
necesitatea căutării. O va face fie în cadrul unei societăţi
iniţiatice, fie altundeva unde îl va îndruma educaţia sau
aspiraţiile sale. Aceasta îl va duce către introspecţie, şi cu
timpul va învăţa că răspunsurile sunt în el însuşi.
Simbolurile întâlnite în această muncă de căutare fac
apel prin ştiinţa analogică la arhetipuri care adeseori îi
arată realul ascuns, retrezesc atât memoria colectivă, cât
şi memoria individuală.

Exoterismul este contrariul esoterismului. Ceea ce
este în faţa noastră în cotidian. Dar puţin câte puţin, cu
cât aprofundăm căutarea esoterică, acest real dispare şi

se defineşte ca altceva din ce în ce mai puţin real şi
arbitrar. Religiile asiatice menţionează acest lucru.
Buddhismul vorbeşte de impermanenţă. Realitatea
adevărată este altceva. Totalitatea tuturor posibilităţilor
este adevărata noastră realitate. Ea ni se arată prin
vibraţii, energii şi alte lucruri care nu sunt neapărat
concrete. Ştiinţa se refugiază în spatele convenţiilor...

-În cartea amintită, faceţi numeroase trimiteri la
simbolurile geometrice. Lumea este creată după principiile
geometriei? Aţi identificat canonul Armoniei?

- Din cele mai îndepărtate timpuri, oamenii au căutat
un limbaj universal ceea ce i-a dus la descoperirea
formelor simbolice care reducând la esenţial exprimă
idei variate şi extrem de bogate. După modesta mea
părere, geometria prezidează/guvernează tot ceea ce
există. Cei din vechime au descoperit natura şi prin
observaţii succesive planetele, stelele, plantele,
mineralele; constatarea e simplă: totul este constituit din
forme geometrice. Mandalele au forme care permit
căutarea structurii, armoniei şi echilibrului. Dacă se
meditează suficient timp asupra unui subiect adeseori se
creionează sub o formă geometrică.
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Canonul armoniei rezidă mai curând într-o spargere a
simetriei. Esenţialmente suntem toţi diferiţi – din fericire
– şi din acest motiv simţurile noastre sunt diferite, iar
din acest motiv frumuseţea nu poate fi discutată. Dar
sigur, există un gen de matrice comună care nu poate fi
negată şi prin aceasta ceea ce este observat intră în
rezonanţă cu fiinţa noastră profundă, după percepţia

fiecărui individ. Fiecare vibraţie este o undă. Universul
şi viaţa sunt oscilaţii şi radiaţii. Orice dizarmonie este
însoţită de o undă care îi este proprie. Orice acţiune
armonică întăreşte forţele profunde şi interactive ale
dinamismului universului şi al fiinţei noastre. O matrice
este pentru mine preexistentă...Omul este legat de întreg
cosmosul. El trăieşte şi vibrează cu sufletul cosmic.

-De la Pitagora se vorbeşte despre numere, despre puterea
numerelor. Este o magie a numerelor? Totul este guvernat de
număr?

-Numărul este expresia lui UNU, adică a unităţii. A-l
diviza prin fracţionare înseamnă a obţine o serie de
fracţii care vor fi toate egale cu unul. Numerele
reprezintă structura geometriei, universul însuşi fiind o
expresie a numărului. Un număr este o entitate care
conţine toate proprietăţile. Pitagora spunea că orice
număr închide în el numeroase proprietăţi. În
matematică, litera N este un ansamblu al tuturor
posibilităţilor cunoscute. Numărul poate reprezenta o
figură geometrică sau o funcţie. UNUL este indivizibil, şi
va fi totdeauna UNUL căci se va constata că se repetă la
nesfârşit egal cu el însuşi. Occidentalii au fondat
gândirea lor pe cantitate. Realitatea care se fondează pe
armonia proporţiilor şi pe tradiţie, caută în număr şi
relaţii analogice. În limbile tradiţionale fiecare literă
corespunde unui număr şi acest număr conţine un sens
ascuns, un sens magic, esoteric. În cabala ebraică, sensul
este căutat prin analogii între fraze comparându-se
sumele literelor/cifrelor.

raportul nostru cu interioritatea

- Cum vedeţi echilibrul celor patru elemente fundamenatale?
- Mai întâi trebuie amintit că cele patru elemente (apa,

aerul, pământul şi focul) intră în compoziţia a tot ceea ce
a fost creat. Mişcarea elementelor se produce fără
intervenţia conştiinţei sau a voinţei. Echilibrul lor nu
este totdeauna realizat în creaţiile omului. Dar este
suficient ca un tablou să le conţină pe toate şi aproape în
egală măsură pentru ca imaginea să intre în rezonanţă
cu fiinţa noastră profundă.

Echilibrul lor este de asemenea magic şi spiritual. Este
una din părţile cele mai ascunse ale magiei – sau a
acţiunilor asupra energiilor – cu refelectări asupra
inimii. Sunt mai multe tehnici pentru aceasta. Ceea ce
am descruis eu în cartea mea este legat de yoga
(respiraţia yoga şi meditaţia asupra fiecărui element).
Sunt însă câteva pericole în a practica aceste exerciţii fără
precauţie. Ca în sofrologie este util a vizualiza o

ancorare în pământ prin rădăcini pe care le vedem
crescute în corp. Fiecare element este asociat unei părţi a
corpului fizic. Focul este asociat capului, aerul pieptului,
apa stomacului şi pămîntul picioarelor. O relaxare în
profunzime se impune practicând diferite exerciţii de
respiraţie; apoi vizualizarea de la opt la zece secunde a
fiecărui element concentrând atenţia pe fiecare parte a
corpului în relaţiile precizate anterior. Coborând de
fiecare dată cu mult calm, revenind apoi la starea
normală. Dezechilibrul lor este în relaţie cu suferinţele
noastre. Natura fiecărui element (cald, rece, umed sau
uscat) trebuie luată în seamă. Legăturile nu sunt simplu
de estimat, căci sunt amestecuri de genuri care dau mai
multe combinaţii posibile: focul poate fi cald şi sec, aerul
cald şi umed sau rece şi sec. Dacă exerciţiile sunt
practicate cu seriozitate, se obţin rezultate satisfăcătoare.
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-Care este lecţia cabinetului de reflecţie?
-Aţi abordat o chestiune pe care o dezvolt în viitoarea

mea carte la care lucrez asiduu. Foarte bogată în
învăţăminte, această primă punere în condiţia de
reflecţie îl pune pe candidatul la iniţiere în relaţie cu
interioritatea sa. Este o invitaţie la prima introspecţie.
„Dacă doar curiozitatea te-a adus aici, atunci
îndepărtează-te!”, este una din frazele înscrise înscrise
pe pereţii cabinetului de reflecţie, o frază care îl aşază pe
candidat în faţa unor responsabilităţi. Abrevierea care
figurează pe unul dintre pereţi, VITRIOL, îi indică un
prim element de răspuns: Visita interiorem terrae
rectificando inveniens operae lapidem/ Vizitează
interiorul pămîntului şi prin rectificare vei descoperi
piatra ascunsă.

Candidatul va descoperi apoi în cabinetul de reflecţie
câteva imagini care îl vor introduce în simbolismul
masonic. Va vedea o planşă care reprezintă un cocoş.
Această pasăre cocoţată în vârful clopotniţelor este
desemnată atât în simbolismul ecleziastic, cât şi în cel
masonic ca pasărea care anunţă lumina. El este ales
pentru a prefigura această stare de vigilenţă. Cocoşul
este cel care cântă dimineaţa primul, în zori, pentru a
anunţa lumina. Ceea ce ne interesează astăzi este lumina
interioară, aurul pur al filosofilor. Asta ne face să
înţelegem cocoşul reprezentat în cabinetul de reflecţie.
Această lumină interioară este cea pe care o percepe
candidatul în momentul când i se ridică bandoul de pe
ochi, nicidecum lumina fizică! În cabinetul de reflecţie
mai poate fi văzut şi un craniu pentru a evoca ideea de
meditaţie asupra morţii. Clepsidra este de asemenea o
indicaţie asupra timpului care trece şi evocă de
asemenea moartea; dar este aici şi un raport
cu...vanitatea! Viitorul iniţiat nu ştie că va lucra mai

târziu asupra principiilor morţii şi învierii; el va înţelege
curând că trece de la viaţa actuală la o altă viaţă. Sulful,
mercurul şi sarea sunt ingrediente prezente în cercetarea
alchimică. Prezenţa lor în cabinetul de reflecţie este o
aluzie pentru a evoca transformarea interioară. Camera
de mijloc – este de asemenea un nou cabinet de reflecţie
dar de această dată, colectiv sau templu interior colectiv
– este drapată în negru în semn de doliu, amintind
moartea arhitectului Hiram. Nu este dificil a înţelege că
este vorba şi aici de moarte şi renaştere.

-Vă rog să faceţi cîteva remarci despre arborele sefirotic.
-În inima cabalei ebraice se înalţă arborele sefirotic.

Prima idee în raport cu masoneria, cea din lojile
„albastre”  este prezenţa celor trei coloane: Ghebourah,
forţa, Thipheret, frumuseţea şi Chokham, înţelepciunea.
Unele rituri fac aluzie la o a patra coloană – Binah,
inteligenţa. În ateliere, fiecare din ofiţeri şi demnitari
este aşezat în aşa fel încât să reprezinte unul din
sefiroturi. În cursul cercetărilor mele, şi am menţionat
aceasta în cartea mea, proiecţia desenată a pietrei cubice
prezentă în lojile albastre este exact reflexia arborelui
sefirotic, chiar dacă acest desen trebuie întors cu capul în
jos, astfel capul „keter” sefiroturilor să-şi găsească locul,
deşi după ştiinţa mea nimeni nu a făcut această
observaţie. Cabala se regăseşte cu preponderenţă în
atelierele de perfecţie. Este un drum iniţaitic de o imensă
bogăţie... Sunt 49 de porţi de care trebuie trecut pentru a
o deschide pe a 50-a, adevăratul început. Trebuie
parcurse cele 32 de căi (22 de litere ebraice şi 10
sefiroturi) pentru a se opri la fiecare „vas” sau sefirot şi a
studia cu grijă pentru a înainta în căutarea templului
interior.

-Amintiţi deseori în cartea dvs. despre un simbol foarte
cunoscut: Steaua lui David. Vă rog să faceţi cîteva
consideraţii pe marginea acestui simbol.

-Este cunoscut acest simbol al stelei în şase colţuri. În
una din cărţile sale, Marcelin Berthelot afirmă că
adevărata pecete nu este o stea ci înlănţuirea „traseelor
de lumină”.  Pentru ceea ce este steaua, am intima
convingere că acest simbol este printre cele mai
preţioase pe această cale. Ea adună două triunghiuri
provenite din simbolismul celor patru elemente. Este
apa (unghiul de sus) şi focul (unghiul de jos), altfel spus
căsătoria regelui şi a reginei, după o formulare
alchimică. Soluţia alchimică este evident ascunsă în
această faimoasă stea. Dacă o proiectăm în trei
dimensiuni, legătura dintre puncte ia forma unui cub.
Interpenetrarea unei a doua stele va reprezenta 16
puncte; dacă le înconjurăm cu o sferă obţinem totalitatea
structurii templului nostru interior: altfel spus matricea.
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totul este guvernat de o structură universală

-Lumea este guvernată de o structură universală cosmică?
Totul este reglat prin măsură şi greutate, aşa cum spunea
înţeleptul Solomon?

-Ceea ce am răspuns anterior constituie o parte a
răspunsului la această întrebare. Regele Solomon a avut
intuiţie, şi acesta este unul din motivele esenţiale pentru
care la iniţiere se face referire la el. Cred cu sinceritate că
totul este guvernat de o structură universală şi totul
tinde să dovedească aceasta. Nu este vieţuitoare, plantă
sau piatră care să nu poarte amprenta acestei structuri.
Catedralele, moscheile, templele sunt construite după
acelaşi plan. Cum este vorba despre a reprezenta
templul interior şi colectiv, toţi arhitecţii construcţiilor
sacre au înălţat pe aceleaşi baze, conferite de
transmiterea iniţierii din generaţie în generaţie.

Universul formează o totalitate organică şi
indivizibilă. Toate părţile sale sunt interdependente.
Totul se dă prin acele părţi şi se realizează în colaborarea
care se instaurează între ele. Aceasta este una din
afirmaţiile importante ale unei mari tradiţii de
înţelepciune filosofică, care îşi are originea în gândirea
tuturor marilor filosofi. Pentru această gândire filosofică,
nimic nu este ca o insulă izolată în mare. Toate lucrurile
sunt legate, pentru a relua expresia împăratului Marc
Aureliu, ca printr-un nod sacru. Fiinţele sunt
„împletite”, legate într-un tot, ca verigile unui lanţ sau ca
firele unei ţesături. Un profund curent de viaţă le uneşte
şi participă la armonia universală.

Filosofiile stoică şi neoplatoniciană ne-au arătat că
există un suflet unic al universului, la care participă
toate sufletele individuale sau toate fiinţele particulare.
În acest Suflet inteligent al universului fiecare fiinţă este
în relaţie cu toate celelalte. Este ca un gen de prietenie
între părţile întregului. Aceşti gânditori au vorbit de

uniune a tuturor fiinţelor, într-o profundă „simpatie
universală”. În această viziune a universului fiecare
punct singular este un adevărat nod de relaţii. Fiecare
fiinţă particulară, scria Hegel, nu există decît în raport cu
alţii: totul este solidar şi interdependent. Mai mult,
fiinţele nu sunt distincte, fiecare poartă în ea însăşi
amprenta întregului. Microcosmosul reproduce deci
macrocosmosul. Universul are, într-o oarecare măsură, o
scriitură în oglinzi: el se reflectă în fiecare din părţile
sale.

Omul este de asemenea o reflectare a întregului; el
însuşi este un fragment al acestui univers. Patria sa este
Fiinţa însăşi. El participă la cosmos, îi aparţine. El este în
simpatie universală cu fiecare din părţile sale. Omul nu
este cu adevărat o insulă pierdută în marea mare
cosmică. El este chemat la a lucra cu întrega fiinţă la un
imens proiect de armonie universală. Marile tradiţii
spirituale nu spun altceva: fiecare fiinţă a acestei lumi
este în corelaţie cu toate celelalte, pentru că universul
este fructul unui Dumnezeu unic. Hinduismul, toismul
şi budismul au ca fundament o astfel de solidaritate
cosmică. Pentru aceste tradiţii, separarea între fiinţe este
o iluzie. Gândirea metafizică şi mistică creştină ţine de
un limbaj identic: o aceeaşi energie divină, venind dintr-
o sursă transcendentă universului, cuprinde toate
fiinţele şi le leagă între ele într-un întreg. „Universul este
prezent în fiecare individualitate”, susţinea Nicolaus
Cusanus. Omul aparţine acestui univers solidar şi
transparent . Întreg universul este într-o piatră sau într-o
stea; piatra şi steaua sunt în om. Fiecare piatră sau
fiecare stea este în conexiune cu restul universului; şi
fiecare om este legat de piatră şi de stea.

-Un simbol mult disputat este litera G. Care este
semnificaţia literei G?

-În mod comun litera G este prima literă a câtorva
cuvinte: geometrie, gnoză, galaxie, generaţie, gravitaţie.
Există o întreagă literatură asupra acestui simbol, dar nu
despre asta poate fi vorba aici. Dimpotrivă, dacă se
observă desenul acestei litere, există un prim element de
răspuns la alte interpretări simbolice. O linie în
interiorul unui arc de cerc ar semnifica o indicaţie a
introspecţiei. Apoi ne putem imagina că echerul şi
compasul (arcul de cerc evocat) sunt reprezentate în
litera G. Cum această literă apare în gradul al doilea –
trecerea la gradul de companion – sub egida stelei în
cinci colţuri, mi se pare că desenul cifrei cinci se află
remarcabil ascuns în litera G.
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Dan HUDESCU

La miezul nopţii
La miezul nopţii
Cumpãna de şotii
Când stelele se-nşirã
În spaţii negre…
sacre
şi-nvãlmãşite umbre
se-adunã-n vis satanic,
cu-o mâna tremurândã
ţi-ating sânii de piatrã…
Strãfulgerat pierd sensul
acestui gest strategic
şi virtual mã împrãştii
în siderale spaţiii
şi-n vuietul dorinţei
desfãt iluzii mute
ce-ncearcã sã vibreze
c-o realitate crudã…
Am ameţit şi visul
cerşind din dulci adâncuri
avide înţelesuri
flãmãnde simţãminte..
Şi vãlmãşii cu sete
O tulburare brutã
Când desluşii cu groazã
virtualitatea mutã

………………….
Prãdãlnicind lumina
m-afund în nefiinţã
şi-agonizez pãcatul
ce-ngroapã în nelinişti
halucinante gânduri…

Je sais
Je sais…
Que tu n’existe pas
De qui ma pense..
Et mon amour profonde
C’est une privilege
Du temps.
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Dor de dor să
vină…

Dor de dor mã chinuie-n surdinã
Ori plec,ori rãmân,ori chem ca sã vinã
În chip nevãzut din noaptea strãinã
Nevolnicul vis ce perfid mã alinã
Atunci când avid iubirii se-nchinã

Din zãri depãrtate se-aratã-o luminã
Opresc un imbold ce vag mã alinã
Încet şi decent trãirea sublimã
Nebun mi-o doresc din geanã sã vinã
Acum sã strãluce deşi-i anonimã!

Iubito, flori de
tei….

Iubito,flori de tei sã ne-ameţeascã
Cu miresme împrimãvarate!
…………………………….
În ochi lumina sã se stingã
Pentru ca visul sã se-nşire
Îmvãlmãşind predestinarea
Între repere neştiute.
Candoarea gestului arzândã
Sã-nvãpãiascã în neştire
Dorinţa gândului adâncã
Şi inima pulsând plãpândã
…………………………….
Iubito,flori de tei sã ne-ameţeascã
Cu miresme împrimãverite!

Dăruire
În orbul nopţii se opri nãucã
Aceastã clipã de iubire purã
Şi ezitând un tremur o apucã
Simţind sublima exaltare durã

Învãluitã în mreje fãrã seamãn
Îşi înecã nebãnuitul freamãt
Se cufundã în dãruirea purã
Uitând uşor cã toate-s cu mãsurã
Din ea rãmase o tristã amintire
Oprind în suflet neliniştea în derutã
Nu întelese clar cât fuse amãgire
Cãci se topise toatã-n dorinţa cea absurdã

Început
În seraiul tãu de fecioarã
Am intrat pentr-o clipã prãfuit cãlãtor
Pângãrind nemilos pânza de vise
Te-am momit ca sã sorbi veşnicul dor

Prãfuit cãlãtor veşmântat cu speranţe
Ţi-am aprins cu un gest vrãjitor
Flacãra micã înecatã-n cenuşã
Chinului ars pentr-un zeu zburãtor

Şi chiar de-ai uitat în atingerea purã
Sã dezlegi un mister ce te prinse în vrajã
Ai sã chemi o speranţã sã te soarbã în

transã
Dãruindu-ţi gentilã din nou altã şansã.
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Liviu PENDEFUNDA

Moartea
fluturilor

INRI – Igne Natura Renovatur Integra1

emarcam în ediţia trecută că un mare pictor
contemporan şi care de curând a pornit în
marea trecere, Dimitrie Gavrilean, de a cărei

operă am început să ne ocupăm, nu fără o undă de
melancolie, regret şi încrâncenare faţă de destin, este
prezent printr’o serie de lucrări în mijlocul
simbolismului ocult al metamorfozelor cosmice, cea care
conduce înţelepciunea divină şi prostia omenească în
calea spiralată a vieţii din clopot. Influenţat într-o
oarecare măsură şi de discuţiile purtate cu subsemnatul
timp de mai mult de cincisprezexe ani în atelierul unde
scriam versuri şi el picta… oameni, fluturi, vise.

Seria căruţelor, a arcelor cereşti o închei cu cea a
orbilor, mai ales că posibilitatea de a vedea prin celelalte
simţuri se dezvoltă extraordinar prin intermediul unor
ochi divini. Mă opresc acum asupra simbolismului
ideatic al fluturilor.

"Suntem cunoscători şi cunoscuţi, eliberaţi de forme
în punctul cel mai înalt de sub domul celor o mie de
petale; acolo unde toate sentimentele, emoţiile şi
dorinţele se dizolvă în cauza lor primară, transa
conştientului în inconştient, ne oprim. Aici, pe arca
zigurat nu mai avem aripi. Nici oameni nu suntem, nici
îngeri. Cine sau ce suntem?"

Fiecare specie are reprezentanţi pe care omul îi
socoteşte frumoşi. Dar frumuseţea nu scuteşte pe nimeni
de lupta pentru supravieţuire, ba dimpotrivă. La fel şi la
omizi: cu cât sunt mai atrăgătoare pentru ochiul pofticios
al prădătorului, cu atât razboiul dus cu acesta, fie el de
natură psihologică, fie chimică, devine mai crâncen. A fi
frumos in lumea viermilor este un blestem. Care este
visul principelui în noaptea în care mii de fluturi îşi iau
zborul sau coboară pentru a’i inunda viziunile ? Şi totuşi,

1 prin foc natura va renaşte în întregime.

ce viermişor nu visează să ajungă în paradis, când se
transformă în fluture, anvergura aripilor acoperind
visele ? Dar, fluturii nopţii gavriliene, în mii de culori,
sunt fluturi de zi şi din alte tărâmuri, sunt doar iluzorii,
sunt partea onirică a sufletului uman.

Ajunsă la maturitate, gingaşa omidă suferă o
metamorfoză ciudată: se transformă în spectaculosul
fluture plin de culoare, moartea sa aparentă e de fapt o
renaştere, metamorfoza reprezentând astfel învierea. Dar
moartea fluturilor ?

Moartea fluturilor{ XE "Moartea fluturilor" }

Melodii alunecă’n nisip
acolo, unde crezi
că marele imperiu ia sfârşit
doar printr’un labirint,
un defileu
prin care frunzele străine
au căzut
şi nu s’au mai uscat
în somnul meu

şi fluturii, atâţia fluturi
în lacrimi se ascund
desfac mărunte cochilii,
polenul să ţi’l scuturi
şi nu poţi să învii
din hău atâtea trupuri
rostogolind pe prund

R
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deschise câteodată ferestrele le uit:
blajin miracol mă trezeşte’n zi
parcă prin gânduri curg
într’un amestec
raze şi petale
când lumea marelui imperiu
îşi face zid de soare
pustiu acoperind
cu lacrimile tale

şi fluturii, atâţia fluturi
în vise se ascund
desfac mărunte cochilii
polenul să ţi’l scuturi
şi nu poţi să învii
din hău atâtea trupuri
rostogolind pe prund

ar vrea lumina să pătrundă
nebune aripi şi nisip
prin labirintul vremii,
marea undă:
nu’s nici petale

Căruţa orbilor

nu’s nici frunze;
de peste nori doar cad
vise din imperii

şi fluturii, atâţia fluturi
ce’n lacrimi se ascund
desfac mărunte cochilii
polenul să ţi’l scuturi
şi nu poţi să’i învii
din hău atâtea trupuri
rostogolind pe prund

Ceea ce se remarcă în minunatul tablou al pictorului
sunt ochii, ochii pe care fluturii îi posedă pe aripi. Mii de
ochi reprezintă, de fapt, unul singur. Se spune despre
ochi că sunt oglinda sufletului, lucru ce poate explica de
ce simbolistica acestora tinde să fie mai mult de natură
spirituală. In creştinism, Ochiul lui Dumnezeu este
înfăţişat într-un triunghi ce simbolizeaza templul celor
credincioşi. Ochiul reprezintă aici spiritul omniprezent al
lui Dumnezeu ce se regăşeşte în sufletul fiecăruia dintre
noi şi care veghează pentru toţi cei care s-au dăruit
credinţei.
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Ochiul lui Horus

În Egipt întâlnim Ochiul lui Horus (sau
Ochiul lui Ra), simbol al protecţiei şi al vieţii. În
timpul confruntării cu Seth, Ochiul lui Horus a
fost smuls şi distrus (au rămas doar bucăţi mici
din acesta). Totuşi Toth a putut să’l salveze şi
să îl refacă învocând puterea magică a
şoimului. Interesant de ştiut este faptul că în
tradiţia egipteană şi cea occidentală ochiul
stâng este considerat o trăsătură lunară şi un
simbol al direcţiei nordului în timp ce ochiul
drept este un simbol solar şi reprezintă direcţia
sudică. Al treilea ochi simbolizează Ochiul
Spiritual, ochiul intuitiv sau oglinda sufletului,
asociat cu Chakra Frunţii ce ne oferă intuiţie şi
percepţii extra-senzoriale ieşite din comun.
Ochiul Spiritual poate fi regăsit pe fruntea
zeului suprem al Indiei, Shiva, şi simbolizează
oglinda sufletului ce percepe totul dintr-o
perspectivă cosmică.

Shiva

În vise, simbolistica pe care o are ochiul este legata
de deschiderea unei noi dimensiuni a percepţiei omului
asupra Universului. Acesta reprezinta o viziune mai
clară asupra vieţii şi puterea de a ne concentra spre o
noua direcţie. Ochiul poate de asemenea sa indice
abilitatea de a vedea dincolo de lucrurile comune şi de a
evolua spiritual până în punctul în care sinele nostru
interior percepe prezenţa divină. De aceea el poate
participa la elaborarea profeţiilor, lucru observat de
alchimiştii din antichitate şi astrologii care, atunci cand
analizau constelaţiile aminteau despre Ochiul Cerului ce
putea prevede evenimentele din viaţa oamenilor. Shiva
este unul dintre cei trei zei reprezentând Trimurti-ul:
Brahma, Vishnu şi Shiva. Ei controleaza viaţa cu cele trei
stări ale omului: visul, somnul şi mersul; cele trei
perioade ale zilei şi cele trei capacităţi umane: dorinţa,
cunoaşterea şi acţiunea. În frunte are cel de-al treilea ochi
cu care îi arde pe cei ce îndrăznesc să îl privească, dar le
oferă şi înţelepciunea sa transcendentală. Cel de-al treilea
ochi are multiple semnificaţii cum ar fi: Soarele, Luna,
focul, ziua şi noaptea. De asemenea, nimbul marginit de
flăcări al zeului este interpretat ca fiind Cosmosul.

Ochiul din vârful piramidei ce tronează pe bancnota
de un dolar este înspţit de două inscripţtii latine: Annuit
Coeptius şi Novus Ordo Seclorum2. Ochiul din triunghi este
văzut ca ochiul lui Dumnezeu care vede totul cu
înţelepciune, iar lumina care iese din triunghi ar fi
lumina înţelepciunii divine. Pe revers e scris: E Pluribus
Unum3. Vulturul simbolizează divinitatea în multe
filosofii religioase vechi. Aici l-ar indica pe Dumnezeu,
forţa sa fiind utilizată pentru apărare, iar ramura de
măslin reprezintă pacea. Stelele de deasupra capului
vulturului formează steaua lui David.  Piramida nu este
alta decat marea piramidă de la Gizeh, iar partea
superioara lipseşte pentru a indica Cuvantul Pierdut . Prin
ea se transmiteau marile secrete din timpurile stravechi
ale lui Amon, Horus, Ra, Osiris si Thot. Aceste secrete
constituie fundamentul tuturor doctrinelor şi şcolilor
moderne, ale misterelor hermetice, care sunt toate
societăţi păgâne. Triunghiul în care este aşezat ochiul
este simbolul misterului reprezentând înţelepciunea,
frumuseţea şi forţa. Aşezat invers acest triunghi
reprezintă universul cu infinitul in jos., fiind al omului, o
ordine finită. Cele nouă pene din coada vulturului
reprezintă cele noua fiinţe din cercul interior al Marii
Frăţii Albe, finalitatea sau sfârşitul în gematria biblică...
Cristos a murit în ora a noua. Sunt multe alte simboluri
care definesc izbânda ordinii asupra haosului, numere,
linii, inscripţii, dar ochiul, numit Ochiul lui Dumnezeu,
este, în iconografia creştină, un simbol frecvent.

2 "Anunţul naşterii, al creaţiei sau al sosirii " şi "Noua Ordine Seculară".
3 Toţi sunt Unul
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Deşi prezentă în textele biblice, iar în cele liturgice şi
patristice de aproape două milenii, reprezentarea
plastică a ochiului nu a fost acceptată ca simbol şi în
erminia iconografiei ortodoxe, imaginea fiind mai
degrabă rezultatul unei „mode” decât consecinţa
hotărâri canonice ale Bisericii

Istoria artei plastice nu abundă în lucrări în care
imaginea ochiului. Inexistentă în cultul Bisericii până în
preajma Revoluţiei Franceze, imaginea ochiului poate fi
identificată sub diferite forme – ca simbol al unor sisteme
de gândire cu aspiraţii religioase, diferite doctrinar de
religia egipteană – în imagistica manualelor medievale
de alchimie, astrologie, cabală şi magie, pentru ca mai
apoi să migreze în însemenele heraldice ale unor
confrerii pseudocreştine şi organizaţii politice din
Apusul Europei. De aici, datorită unor conjuncturi
politice precum şi apariţiei şi răspândirii tiparului,
simbolul ochiului pătrunde şi în fondul imagistic al
cultului creştin apusean, de unde migrează ortodoxia
răsăriteană, încercându-se în acest sens o adaptare,
înlocuindu-i-se vechiul său bagaj de semnificaţii cu un
nou conţinut dogmatic. Simbolul ochiului încadrat într-
un triunghi se prezintă ca o imagine ce pretinde că ar
exprima dogma Sfintei Treimi, providenţa divină sau
prezenţa Tatălui Ceresc, şi aceasta doar pentru faptul că
triungiul are trei laturi sau pentru că numeroase lucrări
cu caracter religios fac apel la expresia scripturistică
„ochiul Domnului”.

Declaraţia drepturilor omului după Revoluţia franceză

Ochiul lui Dumnezeu
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Noaptea princepelui

Fluturii lui Dimitrie Gavrilean au doi ochi, iar forma
fluturilor în ansamblu este triunghiulară cu vârful în jos,
umanizarea fiind evidentă, cu tendinţa acestora spre
cădere şi nu spre înălţare. Fluturele reprezintă un
puternic simbol Feng Shui ăn tradiţia chineză, având ca
cea mai puternică reprezentare libertatea spiritului
uman, lipsirea de îngrădiri şi depăşirea limitelor. Cea
mai comună folosinţă a simbolului fluturelui este ca
vindecător sentimental în relaţii de iubire, deoarece
fluturele este asociat cel mai bine cu senzaţiile percepute
de îndrăgostiţi atunci când iubesc.

Asemeni fluturelui, liber să zboare din floare în
floare, lipsit de constrângeri şi interdicţii, persoana care
poarta asupra sa o amuleta Feng Shui in forma de fluture
atrage puternice energii senzuale în căutarea perechii. În
tabloul pictorului nostru aceştia sunt în număr mare şi
semnifică ori o multitudine de opţiuni, ori o inflaţie
spirituală a unui fals destin iniţiatic (fluturii au doi ochi,
al treilea cel interior fiind sugerat prin taina nopţii).

O legendă veche a populaţiei băştinaşe de pe
teritoriul actual al Statelor Unite spune că atunci când
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avem o dorinţă secretă, să prindem un fluture, să’i
şoptim elementul după care tânjim, pentru că ei ştiu să
ţină un secret. Simboluri ai efemerului, fluturii sunt
asociaţi celor mai superficiale trăsături ale sufletului
omenesc. In mitologia greacă , Psyche era reprezentată ca
având aripi de fluture. Sufletul de zburător al fluturelui ,
transformarea lui din larvă din cocon într-o fiinţă
zburătoare , evoluţia dintr-o făptura legată de pământ
într-una înaripată , constitue o metaforă clasică. Aici este
momentul să înţelegem de ce în visul principelui apar
fluturii. Pentru grecii antici, un nou suflet uman se
năştea odată cu ieşirea din cocon a unui nou fluture,
fiind deci simbolul transformării , regenerării şi zborului.
În unele mitologii, sufletele celor morţi erau transportate
de pe pământ în ceruri de către fluturi; în altele , sufletele
reveneau pe pământ sub forma unor fluturi. Deci
spiritele celor morţi vin peste pământ în lucrarea lui
Dimitrie Gavrilean, aducând însă teroare doar pentru
slugi. O sperietoare, nu de ciori, ci de fluturi este aici
folosită pentru a îndepărta răul. Zeiţele-fluturi au apărut
în diverse tradiţii, precum cea din Creta minoică şi cea
din Mexicul toltec. Unele din aceste divinităţi,
personificări ale unor anumiţi fluturi, erau văzute ca
simbolizând frumuseţea, dragostea, sau spiritul celor
morţi (erau protectoare ale femeilor moarte la naştere
sau a luptătorilor căzuţi în razboaie). Mulţi s’ar întreba
de ce pictorul se raportează la o imagine onirică tipic
feminină. Din fericire, rămân la ideea că nu există
primordial o diviziune a simbolurilor pe sexe. Împăratul
roman Augustus a adoptat ca simbol personal fluturele,
iar preoţii războinici din poporul Populucas din Mexic îl
foloseau ca un motiv de impodobire a platoşelor pentru
piept. În Japonia, fluturele, nerăbdător să zboare după
poposirea lungă din cocon, este însă un simbol al
tinerelor femei, reprezintând frumuseţea şi graţia abia
ivite în urma unei transformări miraculose. Americanii
nativi considerau fluturele o calauză în calea schimbării
iar în China, fluturele este un simbol popular al fericirii
maritale si al armoniei conjugale. Încă înainte de
perioada de aur a heraldicii japoneze, fluturele a fost un
simbol popular al războinicilor şi samurailor, fiind
reprezentat atât pe blazonul de clan , cât şi pe cel de
familie. Fluturele era preferat datorită naturii sale duale,
a delicateţii şi simetriei elegante, dar şi a evoluţiei sale
transcendente dintr-o larvă într-un zburător. Prin
moartea sa, el imaginează simbolic ouroborosul, un
mecanism vital perpetuu. Încântător, magic şi înzestrat
cu darul transformarii, fluturele reprezinta misterele
naturii şi bogaţia imaginatţiei umane. De unde şi
fenomenul de germinaţie pe care autorul lucrărilor îl
dedică regenerării.

Revenim la vis pentru că influenţa filosofică a acestor
lucrări se materializează în contextul simbolic pe care îl
receptăm în plină noapte, într’un spaţiu tipic românesc.
Să vezi un fluture în vis denotă nevoia ta de a te aşeza,

creativitate, bucurie şi spiritualitate. E posibil să
experimentezi o transformare care constă într’un nou
mod de gândire sau poate treci doar printr-o fază de
tranziţie4. Să vezi doi fluturi in visul tău reprezintă un
mariaj fericit şi de durată. Să prinzi sau să omori un
fluture sugerează ca eşti prea superficial. Pornind de la
acelaşi principiu, un singur gând, conştient sau nu, poate
genera o serie de evenimente care ne pot afecta pe noi, pe cei
din jurul nostru, cât şi mediul în care trăim. Gândul este
energie care se transformă în materie. Aplicându-se
efectul fluturelui, schimbarea realitîţii interioare produce
o schimbare şi în realitatea noastra exterioară. Care este
secretul alăturării simbolului ochiului, al Celui
Atoatevăzător şi al fluturilor care poartă spiritele, ale
căror ochi ne supraveghează şi ne profeţeşte viitorul ?

Dimitrie Gavrilean

Fluturele reprezintă simbolic un proces de evoluţie
spirituală, în limba greacă, denumirea pentru fluture
fiind psyche, care inseamna suflet. Nu există o ilustraţie a
nemuririi sufletului mai izbitoare şi mai frumoasă decât
cea a fluturelui, care izbucneşte cu aripile sale
strălucitoare din mormântul în care a stat, după o
existenţă monotonă şi josnică de omidă. Fluturele este
sufletul uman care purificat prin suferinţe şi neşansă,
este astfel pregătit să întâmpine cu bucurie adevărul şi
fericirea pură. Fluturele reprezintă deci sub aripile

4 Sinteză din mai multe cărţi de vise
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Domnului schimbarea, metamorfoza, renaşterea. Este un
simbol al tranziţiei, al transformării, al reînvierii şi al
nemuririi. El semnifică, aşa cum am mai scris,  libertatea
spiritului uman, lipsirea de îngrădiri şi doborârea de
limite. Polimorfismul vizibil al noii fiinţe întruchipează
universul, aceeaşi undă care, spirit ordonat în suflet
concepe metempsihoza haosului înghiţit prin sine, ce
urmează să reconstituie începuturile vieţii. Spiritele sunt
precum îngerii, germinaţie copleşitoare în studiul
iniţiatic pe care principele îl realizează, prin vis ori
meditaţie cu rol transcendental, un principe al cărui har
îl apropie de studiile lui Eugen Barbu.

Fragment din lucrarea Noaptea princepelui

"Dacă m’ai întreba pe mine ce urmează să se
petreacă, nu pot spune decât câteva cuvinte, chiar dacă
aş şti, pentru că evenimentele le detest şi nu mă mai pot
coborî de la nivelul la care sunt, pentru că cei care
coboară din stele nu pot împărtăşi luminile acolo unde
timpul şi ordonarea lui nu există; nu există în aceasta nici
trecut, nici prezent, nici viitor. Lucrul pe care unul ca noi
îl cunoaşte cel mai bine prin fotonii adevărului este acela
că trecătorul, călătorul astral simte, ştie, însă nu'şi poate
da seama dacă întâmplarea va surveni la o anumită
vreme sau alta decât coborând în timp şi ordinea lui
cosmică, care'i sunt tenebre în faţa luminii"5. Efectul

5 Robia timpului, TipoMoldova, 2012

fluturelui este un principiu care descrie modul în care
mişcarea aripilor unui fluture porneşte un întreg lanţ de
evenimente, care duce într-un final la apariţia unei
tornade la o distanţă de mii de kilometri de evenimentul
iniţial. Principele într’un proces de germinaţie globală a
universului, ordonează haosul. El tinde să renască
asemeni fluturilor, să doboare limitele de gândire care ne
împiedică să evoluăm şi să fim fericiţi. Împreună cu
spiritele care se întorc către pământ, pictorul realizează
că poate transforma lumea, renunţând la ego, purtat de
dorinţa sufletului. Şi tornadele determinate de visul
fluturilor apar în alte lucrări ale sale sau în picturile unor
urmaşi dintre cei cu har al penelului.

Reiau aici poemul semnat de Elleny Pendefunda,
în care din subconştient semnul infinitului se înnoadă
întrerupând ciclul metamorfotic al avatarului:

Fluturele înnodat

Când puterile cerului se vor clătina
lumina soarelui şi a stelelor va fi un dar
în armonie şi iubire,

căci cum aş putea să stau aşa,
să simt în piept cum bate ca un far
oricare şi oricine ?,

să-ntrebe inima, să nu îmi zbat
divinul nume îngropat şi-n mine ?
Să ştiu ce fac: că-n mântuire
voi fi mereu un fluture-înnodat.





488 vol. 23,  106-107-108| aprilie-mai-iunie, 2013

Sumar ...
Alpha & Omega
Catinca Agache - 416, Constantin Coroiu -
313, Constantin Dram – 309, Jaques Oyouf –
474, Manly Palmer Hall – 451, Tiberiu Roşu -
339, Petre Şiţă - 305

Ordo ab Chao
Mihai Cimpoi – 346, Emanuela Ilie – 243,
Svetlana Paleologu Matta - 289, Geo Vasile –
283, 329, Dorothea Zimmermann - 471

Devenirea întru Fiinţă
Hans Christian Andersen – 471, Gheorghe
Andrei Neagu – 355, Lucian Nicolae – 432,
Valeria Z. Paraipan – 437, Constantin C.
Rădulescu – 386, Constantin Secu – 380,
Varujan Vosganian – 264,

Desăvârşirea Creaţiei
Ioan Holban – 335, Julieta Carmen Pende-
funda – 351, 481, Mariana Rânghilescu – 449,
M.N.Rusu – 450, Cornel Ungureanu - 315,

Arta Regală
Luigi Attardi – 406, Valentin Ciucă – 301,
Dan Cumpătă – 401, Radu Călin Georgescu –
409, Octavian Laurenţiu – 375, Ron Lytle –
407, Elleny Pendefunda - 410

Vrăjitorii Marelui Vid
Elena Armenescu – 366, Cezar Bolliac – 305,
Lilla Burlacu – 412, Robert Burns – 461,
Panait Cerna - 306, Any Drăgoianu – 369,
Mihai Eminescu – 296, Dan Hudescu – 489,
Werner Lambersy - 260, Petre Manolache –
436, Emilian Marcu - 350, Ion Maria – 430,
Viorica Mocanu – 376, Carmen Pallada- 365,
Cosmin Parghie – 447, Coriolan Păunescu –
428, Liviu Pendefunda – 300, Cristinel C.
Popa - 354, Nicolae Prelipceanu – 299,
Salvadore Quasimodo – 329, Ioanid
Romanescu -311, Umberto Saba – 283, Petru
Solonaru – 473, Adriana Weimar - 361

Lux in Tenebris
Georges Darmon – 485, Bogdan Constantin
Dogaru – 463, Ion Gănguţ – 466, Bogdan
Mihai Mandache - 485, Liviu Pendefunda –
255, 456, 491

Tiparul a fost realizat şi
sponsorizat de
Tipografia PIM

Iaşi, Şoseaua Ştefan cel Mare şi Sfânt, 4
Tel.: 0332.440.728 / 07.29.99.29.65

Fax: 0332.440.730



Contact international
Fondată în mai 1990

vol. 23,  106-107-108, aprilie-mai-iunie, 2013

World Academy of Letters
International Cultural Convention

Director
Liviu PENDEFUNDA

Redactor Şef
Julieta Carmen PENDEFUNDA

Revista este editată de S.C.Atma S.R.L. şi este
membră a Asociaţiei Publicaţiilor Literare şi

Editurilor din România (APLER)

Colegiul de redacţie
Nail Chiodo (Roma, Italia), Constantin Coroiu (Iaşi),

Nicolae Dabija (Chişinău, Moldova), Theodor Damian (New
York, NY, USA), Mircea A. Diaconu (Suceava), Emilian M.

Dobrescu (Bucureşti), Constantin Dram (Iaşi),  Mircea
Eugen (Iaşi), Ioan Holban (Iaşi), Emanuela Ilie (Iaşi), Daniel

Lucea (Johannesburg, South Africa), Valeriu Matei (Chişinău,
Moldova), Mario Castro Navarrete (Stockholm, Suedia),

Gheorghe Andrei Neagu (Focşani), Dragoş Pătraşcu (Iaşi),
Constantin Pricop (Iaşi), Constantin Trandafir (România),

Matei Vişniec (Paris, Franţa)

Redactori
Dan Hudescu, Teodor Hueală, Octavian Laurenţiu,

Alexandru Mihai Luca, Carmen Pallada, Elleny
Pendefunda, Elena Cristina Potop, Petru Solonaru

Tehnoredactare
Petre Şiţă

Foto
Marcel Cahniţă
Administrator Web

Răzvan Grădinaru
Producţie şi difuzare

Romeo Daniel BOTEZATU

Revista poate fi citită pe

www.anm.com.ro
Coperta 1. Elleny Pendefunda, Insula piramidelor, tempera pe carton

Coperta 4. Dimitrie Gavrilean, Germinaţie, ulei pe pânză
Abonamente şi corespondenţă:

Contact international
26, Aleea Domenii - Iassy, 700278 Romania,

GSM: +40722600967, E-mail:
office.atma@yahoo.com sau

atmacontactinternational@yahoo.com

ISSN 1221-3977

Liviu şi Julieta Carmen Pendefunda, în primii ani ai editării revistei Contact international

2

Fondator al editurii, Julieta Carmen Pendefunda la Budapesta visând la viitor (stânga), împreună
cu Lucian Alecsa şi Gellu Dorian la Botoşani, angajată în realizarea de noi proiecte (dreapta)

Destindere în jurul lui Paul Surugiu (Fuego) la Zilele Festivalului Grigore Vieru. Organizatori:
Filomena şi Daniel Corbu. Printre invitaţi: Julieta Carmen Pendefunda, George Stanca, N.

Busuioc, Romeo Olteanu, Horia Zilieru, Mihai Sultana Vicol (Foto: Liviu Pendefunda)

Liviu Pendefunda si Liviu Ioan Stoiciu la Zilele "George Bacovia", Bacău 2012

Adi Cristi, Vasile Spiridon, Mircea Martin, Adrian Alui Gheorghe, Valentin Talpalaru, Nicolae
Corlat, Mariana Rânghilescu si Liviu  Pendefunda la depunerea unei coroane de flori la bustul

lui Mihai Eminescu, Soroca
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Ritualuri de iniţiere în Cultul Cavalerilor Danubieni (2) de Bogdan
Constantin Dogaru  Poeţi ai agorei şi poezia patriotică basarabeană

contemporană de Catinca Agache  Bagheta magicului (3), Crucea
întrandafirată (5), Moartea fluturilor de Liviu Pendefunda √ Şi dascălii

expun de Elleny Pendefunda ▼ Îmblânzitorul de fiare (3) de Valeria Z.
Paraipan ♣ Acolo, unde Dumnezeu a vorbit prima dată în româneşte…de

Constantin Secu ♠ International Artist Exhibit de Ron Lytle  Despre o
anume obsesie de Constantin Dram Sub nimbul spiritului românesc

interview cu Emilian Marcu de Tiberiu Rosu Călător prin grădina de
ceramică deOctavian Laurenţiu  de Theodor Codreanu ♠ Originea idealului

democratic deManly Palmer HallHar şi Oglindă în Fântână de Julieta
Carmen Pendefunda Rimbaud – un anotimp în infern deMariana

Rânghilescu Împletituri despre miracole şi alte forme de splendoare de
Emanuela Ilie Didahii moderne şi epitalamuri eterne deM.N. Rusu 
Negustorii de Lucian Nicolae  Totalitatea tuturor posibilităţilor este

adevărata noastră realitate – interviu cu Georges Darmon de
Bogdan Mihai Mandache
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