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Un ţipăt pre
limba
surdului mut
un editorial de Adrian Alui Gheorghe
Trei fapte. Unu : un avion cu pasageri, aflaţi într-o „cursă de
linie” pe varianta Amsterdam – Kuala Lumpur, a fost doborît cu o
rachetă sol-aer de un criminal (nişte criminali) deasupra Ucrainei, la
graniţa cu Rusia. Erau cetăţeni paşnici care mergeau fie la un congres în
Australia, la care se discutau tratamente noi pentru depistarea şi
vindecarea bolii SIDA, fie în vacanţă, fie se grăbeau acasă. Avionul
zbura la zece kilometri înălţime. Au fost luaţi în cătare de către un
criminal. Nu au avut nici o şansă. Doi: un fost deţinut politic, cu mai bine
de douăzeci şi unu de ani de puşcărie în închisorile comuniste, care s-a
luptat cu un întreg sistem ca să afirme nişte principii care aveau ca
fundament demnitatea umană, a fost stîlcit în bătaie, recent, de un individ
în faţa blocului său din Piatra Neamţ, unde, de pe o bancă, privea la
oameni. Cu drag. Cel care l-a bătut a făcut-o fără un motiv anume, nici
măcar nu voia să îl jefuiască. Pur şi simplu era enervat de faptul că
bătrînul se uita la oameni. Sau că ocupa un loc pe o bancă. Fracturile
provocate „eroului din lupta anticomunistă” l-au imobilizat pentru tot
restul vieţii. Trei: în revista „România literară” a apărut un articol de
două pagini, cu un scris economicos, mărunt, sub titlul „Evocări din
prima fază”, semnat de Dumitru Popescu, supranumit Dumnezeu în
„epoca Ceauşescu”. Articolul (eseu? manifest?) e un rechizitoriu la
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adresa democraţiei actuale din România, o ameninţare extrem de directă
la adresa celor care au scos România din lagărul comunist, o anatema
adresată celor care au decuplat societatea românească de la dictatură.
Argumentul acestui individ este unul aiuritor: că o mulţime de oameni
spune că „era mai bine înainte”. Zice Dumitru Popescu-Dumnezeu: «
Ciudatul mod de constituire a memoriei colective, ce degenerează adesea
în paradox, a determinat sistematizarea deloc ştiinţifică a acestei critici
postfactum, ca să nu mai spunem că a zădărnicit analiza, prin urmare
judecarea ansamblului, cu toate laturile lui rele şi bune. Doar în
straturile adânci, de jos, ale populaţiei se mai păstrează un anumit
echilibru, acolo prevalând însă, invers, amintirea pozitivă, cea a
beneficiilor oferite lor de acel regim, o apreciere de ansamblu fiind
concentrată în verdictul laconic: „A fost mai bine înainte“. Cum să nu
regrete mulţimile cele câteva direcţii fundamentale ale conceptului social
care le proteja? Ca orice om să aibă mijloacele de existenţă asigurate –
atât prin munca proprie, drept constituţional cu adevărat sfânt, cât şi
prin ampla politică de asistenţă socială –, ca acumularea insolentă şi
pernicioasă a bogăţiei la un pol al societăţii să fie exclusă, ca instrucţia
publică şi cultura maselor să devină, în fapt, una din priorităţile politicii
de stat. »
Lipsa de memorie sau faptul că o mulţime dintre cei vizaţi nu se
raportează decît la mărunte argumente („argumentele troacei”, vorba lui
Cioran) care nu au nici o legătură cu libertatea, cel mai important atribut
al omului, nu pot să întineze o aspiraţie înaltă care a reintrodus un popor
în istoria Europei. Faptul că articolul a apărut în România literară e doar
un amănunt, orice revistă sau ziar din România l-ar fi publicat, măcar
pentru efectul jurnalistic pe care îl stîrneşte o asemenea ieşire din ...
grotă.
Cele trei fapte (acte) au un numitor comun: sînt atentate la viaţa, la
pacea, la fericirea celorlalţi. Sînt reflexele omului din peşteră care nu
suportă zîmbetul şi mulţumirea celorlalţi, sînt ecourile grotei care se aud
sonor şi strident în spaţiul public. Primul a ieşit din peşteră cu un lansator
de rachete şi nu a ezitat să-l folosească semănînd moartea pe un cîmp; al
doilea a ieşit din grotă cu un par şi a lovit cu ură ceea ce istoria
înnobilase prin suferinţă; iar al treilea a ieşit din grotă cu pixul între dinţi,
gata să otrăvească ceea ce nu e între lucrurile pe care să le înţeleagă şi să
le accepte.
Pe ce lume trăim? „Cît de departe a ajuns inteligenţa umană şi cît
de în urmă a rămas conştiinţa ...!”, exclama, cîndva, Cesare Pavesse.
Dacă primele două atacuri au lăsat în urmă multă emoţie şi efect
mediatic, în proporţiile fireşti pentru fiecare, al treilea „atac” a trecut
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aproape neobservat. Otrava emanată de pixul şi de gîndirea unui fost
strateg al celei mai nocive ideologii din istoria noastră acţionează acolo
unde efectul este greu de cuantificat, dar extrem de bine ţintit: la nivelul
moralei, al conştiinţei.
Dumitru Popescu-Dumnezeu a fost unul dintre personajele cele
mai urîte ale perioadei comuniste, un fel de Goebbels al epocii, ideolog şi
scriitor de cărţi teziste, cu valoare discutabilă, deşi în epocă scrierile sale
s-au bucurat de exaltare critică. Avea puterea, avea tupeul, avea în mînă
toate pîrghiile ideologice. Avea „pumnul şi palma”, dacă e să numim
titlul unei cărţi de-ale sale, lăudată la comandă de mai toate „gurile
critice” din epocă. Lui i se datorează iniţierea “cultului personalităţii
familiei Ceauşescu” de la începutul anilor '80, mesaj preluat cu mult
aplomb de Adrian Păunescu, de alţii şi dus la cote inimaginabile. Pentru
generaţiile născute după 1989 e greu să înţeleagă resorturile şi
dimensiunile minciunii la care ajunsese viaţa publică din România. Şi
dimensiunile grotescului, fireşte. Era foamete? Poporul era îndemnat să
cînte. Era interzis să iei contact cu cetăţeni din restul ţărilor europene, fie
ele şi socialiste? Poporul scanda numele conducătorului. Era
supravegheată strict libertatea cuvîntului? Poporul urla pe stadioane că
luptă pentru pacea mondială. Era scurtcircuitat dreptul la informare,
accesul la cultura liberă a lumii? Poporul era dresat să urle că nu a fost
niciodată mai liber. Erai supravegheat pînă şi în intimitatea dormitorului
de securitate? Populaţia trebuia să semneze telegrame care să reafirme
ataşamentul fiecăruia şi al tuturor la minciuna din capul statului…! Era
un imens delir vocal peste o tăcere jenată a celor care mai intuiau ceva
din chipul libertăţii. Iată ce scrie azi, la 25 de ani de la revoluţie,
ideologul partidului comunist: « Unii români, cei ce susţin că au avut un
rol mare în „îngropăciune“, respectiv „revoluţionarii“, intelectualii
„rezistenţi“, victimele fazei de debut a comunismului şi, în fine, omul de
pe stradă, dau drept generator al răsturnării propriile mobiluri
particulare. Primii, ura împotriva dictaturii şi pasiunea arzătoare pentru
libertate ca ideal suprem pe pământ, următorii, dezgustul faţă de o
societate egalitară ce le frâna zborul către înălţimi, ceilalţi răzbunarea
de sânge şi „restitutio in integrum“, iar ultimii, mulţimile, supărarea că
iarna nu era destulă căldură în calorifere şi că nu găseau suficientă
carne în magazine. Ce au aspirat toţi aceştia să aibă după închiderea
mormântului? Libertate cât cuprinde, munţi de carne, căldură în case
iarna „să caşti din gură“, arte deasupra gustului muncitoresc precar,
sângele celor ce le luaseră averile, ca şi averile înseşi. Se mai spera şi
într-o viaţă relaxată, fără atâta disciplină şi muncă, fără programe,
obiective, plus un portofel mai plin… » Asta a înţeles Dumitru Popescu5

Dumnezeu că a fost suma de idealuri ale revoluţiei. De ce atîta deranj,
dacă acestea nu s-au îndeplinit, nu-i aşa? Adică mai bine ne muşcam cu
toţii limba atunci, şi nu mai strigam că vrem libertate, democraţie, acces
la civilizaţie…! Lăsăm deoparte faptul că tot ai lui, din aceeaşi categorie
ideologică, reciclaţi rapid în democraţi şi capitalişti, au zădărnicit
evoluţia normală a societăţii româneşti… !
Dumitru Popescu a ieşit din peşteră şi a vorbit. Nu ca să se căiască,
să spună că a fost şi el o rotiţă, acolo, într-un angrenaj, nu, el a ieşit să
ameninţe. Să arate cu degetul imperativ, să acuze o naţie că a vrut să
scape de dictatură şi să acceadă la democraţie. Adică să-l îndepărteze pe
el din poziţia de … Dumnezeu.
Ne întrebăm unde e arta, unde e artistul, în această stranie şi tragică
ecuaţie pe care o propun. Nicăieri. Acolo unde se aud armele, arta e
inutilă. Iar acolo unde ideologi de genul lui Dumitru Popescu –
Dumnezeu se erijează în critici ai libertăţii şi ai democraţiei, arătîndu-ne
ei căi déjà experimentate pe societăţi cobai, arta adevărată e, de
asemenea, inutilă. În «Cercul mincinoşilor» a lui Jean-Claude Carrière
am găsit o povestioară care ar putea să fie o morală a demersului nostru.
În mijlocul deşertului, un om cînta dumnezeieşte la vioară. Un leu se
apropie, îi dă tîrcoale cîntăreţului, şi se aşează la cîţiva paşi de el,
mişcîndu-şi capul în ritmul muzicii. Mai vin doi lei şi se aşează şi ei lîngă
cîntăreţ. După încă ceva timp vine un al patrulea leu care, fără să ezite,
fără să se întrebe ce se întîmplă în acel loc, îl mănîncă pe cîntăreţul
nostru. Pe o cracă, în apropiere, doi vulturi fac conversaţie: Ţi-am spus
eu că dacă vine surdul, s-a zis cu muzica !?”
Arta pare să devină, pe zi ce trece, un ţipăt pe limba surdului mut.
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Poeme de
Gabriel Chifu

Altă schiță de portret: trup împuținat
L-am văzut pe omul acela dormind.
În somn, trupurile ne sunt gălăgioase:
un fel de trâmbițe ale derutei și spaimei din
mințile noastre.
Dar omul acela dormind nu era așa, m-a uimit:
nu se clintea, parcă nu respira, parcă era făcut
din marmură, din aluminiu sau din hârtie,
făptură tăcută, vecinică, desăvârșită.
Iar trupul său de vârstnic era împuținat, arăta
ca trupul unui copil.
Mi-am zis contrariat: probabil,
refuză să se hrănească, vrea să piară. Apoi
am înțeles că lucrurile stau altfel.
Omul acela se hrănește ca noi toți,
atâta doar că la el rotițele ființei
se mișcă altfel decât la noi, tulburător:
hrana fiecărei zile nu se depune în el,
sporindu-i pântecul,
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schimbându-se-n puhavă carne.
Nu, dimpotrivă. Pe el, hrana
îl ajută să se micșoreze.
Nu crăpelniță, euharistie.
Necontenit scade-n greutate și devine
tot mai diafan și luminând.
Corpul său descrește cu fiecare zi,
se curățește, se limpezește, se copilărește.
Asemenea unui fluviu tulbure, năvalnic
ce-ar curge invers, tot mai îmblânzit, pân-ar fi clar izvor.

O altă elegie a sfârșitului
Moartea se rupe în mii de stropi, ca ploaia,
și pe mii de drumuri intră în tine.
De neoprit.
La sfârșit, vei fi plin de ea, precum burduful
de vinul tare.
Atunci vei vrea să spui ceva memorabil
despre singura ta viață (căci, bănuiești,
pentru tine nu există loc
în cer),
despre singura ta viață petrecută aici,
în universul acesta simplu și incomprehensibil,
în ținutul durerii,
cu munți melancolici crescuți răsturnat, spre adânc,
pe care ai fost pus să-i urci,
cu fluvii de fier
pe care ai fost pus să le treci înot.
Vei vrea să spui o propoziție care să rămână.
Dar vei constata că subit
toate limbile pământului ți-au devenit necunoscute.
Și n-ai să mai poți vorbi. Ai să știi, ai să poți doar să taci.
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Însă tăcerea ta va fi pe deplin înțeleasă, ca vorbire,
de stelele licărinde,
de adierea serii,
de câmpul cu ierburi uscate.

Nu sânge, ci vedere și cuvinte
Pentru mine lumea
e mai puțin de trăit și mai mult
de povestit.
M-am împrăștiat pe te miri unde
și acum încerc să mă adun la loc.
În valiza mea ieftină
strâng puținul pe care
îl mai am
și pornesc înapoi,
spre mine însumi.
Să mă retrag de peste tot,
în căsuța interioară.
Să aprind acolo opaițul,
să pun zăvoarele,
să închid lacătul, iar cheia
s-o arunc
și să privesc atent în acel punct fix
unde se adună toate,
căutând să-nțeleg.
Pentru mine,
lumea a rămas de povestit,
nu de trăit. Cuvinte,
nu sânge. Vedere limpede,
chiar pe întuneric și, apoi,
propoziții însuflețite. În loc de viață a cărnii,
verbul viu. Propoziții atotcuprinzătoare
visez,
în care să încapă și cel nesfârșit, de sus.
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Așa ai să ajungi la tine
Lasă-l în menghina vorbirii să se sfărâme.
Ia bucățele mici, apoi, din sufletul zdrobit
și bate-le ca nestemate-n versul ce rămâne.
Așa ai să ajungi la tine, negreșit.
Iar gândurile, precum Hansel firimiturile de pâine,
le presară în pădure și azi ca ieri, și azi ca mâine,
cu credință și osârdie, firește,
ca drumul cunoscut și însemnat să fie.
O, da, drumul e greu, asta se știe,
de cremene: nu doar încălțările-ți tocește,
ci, după cum socot,
chiar trupul însuși, cu inimă cu tot.
Dar, la capăt, în loc să fii pe scut,
vei fi un altul, reînnoit,
gata s-o iei de la început.
Un început, de astă dată, fără de sfârșit.

Floarea asta minunată
Floarea asta foarte mare
se hrănește cu ce n-are
și toamna târziu răsare.
Floarea asta colorată
te-amețește și te-mbată.
Floarea asta dă parfum
ce și-n stâncă-și sapă drum.
Floarea asta minunată
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e mereu desferecată
și nu moare niciodată.
Floarea asta prea secretă,
câți n-o au toți o regretă.
Floarea asta e izvor,
mister tămăduitor,
mulți n-o au și toți o vor.
O, dar despre ea n-am spus
ceea ce e mai presus:
floarea asta, draga mea,
chiar din carnea ta înfloare,
ca noaptea, din cer o stea,
ca ziua, din cer nalt soare.

Drumul meu
În zori, încrezător am pornit la drum
fiind sigur unde-am să ajung și cum.
Drumul n-are să dureze decât o zi-două,
și la capăt am să poposesc în rouă.
Așadar încrezător pășeam pe acest drum,
chiar dacă trecuse nu o zi, nu o lună,
ci ani și ani de când plecasem.
Eu nu-mi pierdeam speranța, ardeam de nerăbdare
să mă văd odată ajuns și cu o sută de picioare
alergamîntr-acolo.
Inima mea era și ea nerăbdătoare
și din piept ieșea
și înaintea corpului prea lento lua.
Și ochii, și ei erau curioși să atingă odată locul acela
spre care cu atâta credință mă-ndreptam
și lor le crescuseră aripi,
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cu aripi ușoare înaintemergători și ei se dovedeau.
Dar la capăt n-ajungeam, n-ajungeam.
Drumul ocolea toate satele, toate orașele
în care m-aș fi putut opri.
Parcă era viu,
parcă anume fugea de orice așezare,
mereu își schimba direcția,
o, și mereu, mereu în altă parte mă scotea.
Iar într-un târziu, m-am pomenit că mă dusese
-unde?, nimeni n-ar ghici! - chiar
pe marginea unei prăpăstii. Eram singur. Se lăsase
o ceață groasă. Vântul
sufla neomenește. M-am supărat nespus, eram negru
ca noaptea de supărare: de aceea am bătut eu atâta drum,
de aceea am alergat eu ani, și ani, și ani, fără odihnă?
Atunci, din senin, s-a ivit o pasăre mare,
imperială, ca pe nimic m-a luat în gheare.
Și m-a dus undeva amețitor de sus
unde toți oamenii veseli și fără griji îs.
Și toți beau cât poftesc stând în picioare,
serviți cu bere rece de niște ghidușe fecioare.
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Gabriel
Chifu- 60.
Poetul şi
„logosul
ca act”
un exerciţiu trans-hermeneutic de Ion Popescu - Brădiceni
Gabriel Chifu împacă rezistenţa experiment şi răzvrătire a
poeziei de ieri cu rezistenţa poeziei la sentiment şi înfiorare. Poemele lui
ştiu să fie proaspete şi extrem-contemporane, asumând în văzul lumii
emoţia, sentimentul; altfel spus, fizica nu e trecută cu vederea, iar
metafizica informează discret înţelegerea. Căci a înţelege e verbul –
obsesie a poemelor sale-, înţelesul e punctul de fugă, iar noima reperul de
luat în seamă. Gabriel Chifu a avut un simţ special întrezărind, cu un ceas
mai devreme, noua paradigmă transmodernistă şi transdisciplinară,
retopind în athanorul său de alchimist manierist sacrul şi profanul pe de o
parte şi realul şi imaginarul pe de alta. Adrian Popescu plusează în tonu-i
constant ceremonios plasându-l în triunghiul „mortal” Doinaş – Stoica –
Nichita Stănescu. De la Nichita moşteneşte „insurgenţa estetică
optzecistă”, de la St. Aug. Doinaş „nostalgia fenomenelor jubilante”, iar
de la Petre Stoica „ironia şi concreteţea, plus intertextualitatea şi un fel de
ardenţă ideatică”.
Formula pe care i-a găsit-o Gheorghe Grigurcu se impune atent
recaligrafiată metacritic: „Stilistic, Gabriel Chifu pune în conjuncţie
suprarealismul şi expresionismul”. Cu satisfacţie partizană, reconotez
transhermeneutic observaţia lui Adrian Popescu că supratema
„dincoloului” transcende disputa dintre nimicire şi extaz. Gabriel Chifu
este (simplific) poetul unor viziuni unde o discretă sacralitate aşterne
peste lucruri un abur metafizic, ceva proaspăt şi ambiguu.
Plinătatea se războieşte mereu cu precaritatea. „El are intuiţia
sacralităţii existenţei în plină existenţă ci nu fugind de ea”.(Alex.
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Ştefănescu). Fotografia, din „Istoria” lui Alex Ştefănescu, îl arată pe
Gabriel Chifu încă tânăr bărbat frumos, la Porţile de Fier, în 2001.
Capitolul îi succede imediat celui dedicat lui Mircea Bârsilă. Gabriel
Chifu s-a născut la 22 martie 1954, la Calafat. Studiile îi sunt de
matematician. Iată explicaţia că şi-n poezia sa se simte o adiere de
gândire orfico-pitagoreică, abstractă de la început, în descendenţa lui Ion
Barbu şi a lui Nichita Stănescu, a lui Daniel Turcea şi Cezar Ivănescu. Eu
îl includ în eonul transdisciplinar, în transmodernism, tocmai fiindcă,
repet, îmi place omul, opera-i complexă mă convinge.
Dacă ar fi să-mi resituez construcţia-mi teoretică „Reinventarea
capodoperei” pe baza unui model central, axiologic, plaja de selecţie ar fi
foarte restrânsă; şi mai-mai c-aş înclina să-l cultiv „pre Dânsul”, ca „
piatră de temelie”, a lumii mele capodoperiale şi transmoderne /
metamoderne. Asta deoarece pe Mircea Cărtărescu l-a „confiscat”
Nicolae Manolescu; pe Mircea Bârsilă şi l-a „adjudecat” Alex
Ştefănescu.
S-au pronunţat despre poezia lui Gabriel Chifu, Nicolae
Manolescu (mă refer acum la prefaţa de la „O sută de poeme” şi nu la
articolul din „Istoria critică”, Alex Ştefănescu, Mihai Zamfir, Gheorghe
Grigurcu, Dan C. Mihăilescu dar şi Dan Cristea, Şt. Aug. Doinaş, Gabriel
Coşoveanu, Gheorghe Vulturescu, Paul Aretzu, Lazăr Popescu ş. a.
O să încerc, pentru deschidere, o incipientă metasinteză cu scop
de intrare în atmosferă şi de orientare în universu-i de „precursor”
(Nicolae Manolescu) al poeziei „realiste”.
Nicolae Manolescu detectează în lirica lui Gabriel Chifu stratul
livresc neostentativ, şi, mai ales, influenţe din Marin Sorescu. De cel
dintâi îl apropie realismul cu ieşire în idee, metafizica instalată într-o
realitate cotidiană, vagul aer de parabolă cu tâlc ascuns şi umorul
reflecţiei lirice. De al doilea, îl apropie cochetăria cu vorbele, artele
poetice, bruma de hazard din orice joc şi jocul care conduce hazardul, în
cele din urmă aburul de abstracţie intelectuală ce nu se risipeşte complet
niciodată. În echipă cu Petre Stoica, Ioana Ieronim, Mircea Dinescu,
Marin Sorescu, (din „La lilieci”), Gabriel Chifu se numără printre poeţii
care au fost cap de pod între şaizecişti şi optzecişti, fiindu-i, şi lui,
caracteristic un modernism bine temperat post-simbolist, dar fără
radicalismul avangardei.
Într-adevăr, Gabriel Chifu scrie o poezie a plenitudinii.
Explorarea lumii îi oferă noi şi noi prilejuri de jubilaţie. Alex Ştefănescu
îi elogiază vocaţia bucuriei, creaţia de personaje lirice - hai să le zic
diţionale - fabuloase. Textele sale, deşi par a ni se recomanda ca
transparente, sunt la o adică transaparente, criptofanice, fizico14

metafizice, metaforico-metonimice. În cazul autorului „Bastonului de
orb”, drumul iniţiatic îl conduce pe aspirantul la intemplare către un
dincolo datorat entuziasmului existenţial, nesaţiului ontologic. Poetul
Gabriel Chifu a pus pe discurs „Lacătul de aur”, intonând ode şi imnuri,
în „Dimineţi izvorâtoare de mirt”, „la marginea lui Dumnezeu”, privind
cum „din slăvi cade un vas de cristal”. În roman, Gabriel Chifu a făcut
posibilă şi plauzibilă artistic comunicarea între teluric şi celest. Eu i-am
citit şi „Cartograful puterii”, dar şi „Povestirile lui Cezar Leofu” şi, dacă
nu mă înşel, le-am şi cronicărit prin vreo revistă provincială.
Dan C. Mihăilescu, generos, i-a remarcat voinţa integratoare,
neezitând a-i compara scriitura cu aceea a unor duete „şocante”;
Eminescu – T. S. Eliot / Urmuz – Rilke / Valéry – Michaux / Fernando
Pessoa – Şt. A. Doinaş / Heidegger – Anton Dumitriu. Dar, totodată şi
heraclitismul „pe care Radu Toma – când prefaţează „Structurile …” lui
Durand – îl opune, ca paradigmă, celei parmenidiene. Aşadar, concis, ce
este paradigma heracliteană şi ce dominante are ea ca atare. Prima
dominantă: conexiunea contrariilor care însă deşi ar părea să opereze
numai cu două valori (întregul versus neîntregul / concordantul versus
discordantul / consonanţa versus disonanţa), de facto, funcţional,
dominantă se dovedeşte a fi devenirea agonistică (adică un sistem cu 3
valori). Acest sistem triadic / trinitar pune la un loc un reflectat, un
reflectant şi reflectarea ca element stabil (numit de Heraclit logos) pe
când celelalte două trec neîncetat unul în celălalt. (fiinţa şi nefiinţa /
cuvântul şi necuvântul).
*

*

*

În viziunea lui Gabriel Chifu, logosul e act, pură permanentă
diferenţiere / diferanţiere. Totodată între logosul obiectiv şi cel subiectiv
continuitatea e garantată de o logică a identităţii şi alterităţii. Ca atare
realimaginarul
se prevalează de ambele sale imperative: funcţia
imaginantă şi cea realizantă sunt solidare şi în egală măsură reciproc
transgresive. Gabriel Chifu le redignitează într-o altă triadă cuvânt corp - cosmos, ezitând între poem şi eseu (deci fiind un adept al
poeseului. Dar cine să fie cel care reface Unitatea contrariilor? „Marele
păpuşar”? Acesta „e tare”. „Ţine bine hăţişurile în mână hahalera.
Controlează surâsuri şi lacrimi”). Întunericul şi lumina. Fumul din coşuri.
Gemetele femeii care naşte.
Sau - de ce nu? – „Cel de la margine”, adică „de la periferie”,
care „silabiseşte limpede: viaţă - moarte”, în care „orice propoziţie care
începe în latină sfârşeşte în limba barbarilor; în care „orice melodie
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devine ţipăt”, „razele soarelui ajung să îngheţe”, „ săgeata împietreşte în
zbor”. Figura identificată de mine e cea a terţului inclus logic, iar Gabriel
Chifu e „omul terţului”, limbajul său fiind un veritabil fenomen cuantic,
care permite (re)considerarea simultană a mai multor niveluri ale
Realităţii. Acest terţ tainic inclus îi oferă poetului posibilitatea să
îmbrace haina semantică a paznicului misterului ireductibil, dar şi pe
aceea a celui care destupă în cotidian gheizerele imaginaţiei.
Prezenţei absolut enigmatice a terţului iubitor, doar acesta
asigurând „trăirea simultană a celor trei terţi” supraînălţat,
transsubstanţiat ca terţ - sacru, în virtutea căruia „ sacrul face parte
integrantă din noua raţionalitate”, şi tocmai din această perspectivă ar
trebui (re)înfăţişată / (re)conotată Noua Alianţă între ştiinţă (poietică) şi
poezie (poetică), între poiein (a face) şi rezultatul facerii: scriitura însăşi
practicoteoretică prin care este abolit hazardul pas cu pas, textul po(i)etic
fiind construit astfel încât să-şi poată controla propriul decodaj. Cu sau
fără intenţie reliefată anume, Irina Mavrodin s-a vădit adeptă a triadelor
hermeneutico – poietico – poetice.
Gabriel Chifu, îi urmează, apăsat, modelul teoretic sfârşind prin a
se institui pe sine ca model pragmatic epistemologic. Cele trei nivele sunt
detectabile în opera-i „monstruoasă”: nivelul poietic, nivelul poetic şi
nivelul estezic. Mai mult de atât, hazardul este integrat unei ordini
(finitudini necesare); proiectat în operă, scriitorul nu se mai vede pe sine
ca subiect („liric”) ci ca obiect, ca lucru din natură-i. Opera, devenită
modul comunicării transnarcisiace, va fi deci reconsiderată ca produs al
unui determinism al hazardului, dar şi ca produsul unui calcul perpetuu şi
al unui intertextualism / arhitextualism sui generis debordant / astringent
/ diotimatic.
*

*

*

În acest metaconstruct al meu, unul evident „poietic”, Gabriel
Chifu este cel care dă realitate părţii de imaginar care îl afectează; dar
fiindcă, ab initio, realul însuşi îl întâmpină învăluit de un nimb de
imaginar; „în faţa unui corp imaginar” poetul aude cum îi vorbeşte
„Cineva” (corpul zeului?) „cu toate cele o sută de voci ale sale deodată”;
fiecare dintre ele grăind altceva, „una murmurând şi alta urlând”.
Încercând s-o exprime, are imaginea „furtunilor închise într-un vas
transparent / ce se zbat neodihnit, potrivnic / aidoma peştilor într-o apă
otrăvită / aidoma amintirilor în memoria muribundului”, aceasta fiind
reprezentarea fizică a Divinului / Sacrului, în faţa căruia stă „ca un tunet
orb prăbuşit la poalele muntelui cutremurător, trist şi etern” (muntele
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fiind echivalenţa Sacrului). „Cele o sută de voci” dau impresia, negreşit,
că pun bazele unei compoziţii polifonice, unui joc caleidoscopic, unei
forţe literare vizionare [vezi „În somn (o viziune)” şi „Inima / muntele (o
viziune)”] triadice (mathesis / mimesis / semiosis). Fiind un semiotrop
autentic, Gabriel Chifu, cu faţa spre semn, capitavată de el, îl primeşte, îl
prelucrează şi îl imită, ca un spectator imaginar. Jocul cu semnele este
similar jocului cu un văl pictat, sau chiar cu o ficţiune. În poemul „Un ins
şi ficţiunile sale”, scriitorul îşi trădează postura au(c)torială: scriitura se
referă numai la ea însăşi; nu este prinsă în forma interiorităţii, ci se
identifică cu propria-i exterioritate desfăşurată amfionic; ceea ce vrea să
însemne că ea reprezintă un joc de semne care ascultă nu atât de
conţinutul său semnificat, cât de însăşi natura semnificantului; ceea ce
vrea să însemne că ea este în permanenţă pe cale de a transgresa şi de a
răsturna şi această regularitate (regularizare a discursului); scriitura se
desfăşoară ca un joc ficţionant şi deschide un spaţiu (o prăpastie?) în care
subiectul care scrie nu încetează să dispară; înrudirea scrisului cu
moartea e inelectabilă.
Noţiunea de operă îşi află deblocarea ca şi aceea de capodoperă.
Cum stă perla pe fundul mării nevăzută, aşa stă poetul în adâncul
ficţiunilor sale. Cuvintele, ficţiunile se scurg ca sângele din rană; până la
urmă poetul sporeşte, se dedublează, ca „ins verbal”, reproşându-şi: „tot
ce faci e un fals, un simulacru, o jalnică mistificare”; dar cel din oglindă
(vezi „Oglinda”) i-o întoarce „calm, îngăduitor – ironic”: „ba tu şi tot ce
ţi se întâmplă ţie sunteţi o palidă contrafacere!” şi ca în „Portretul lui
Dorian Gray” (Oscar Wilde), „celălalt, copia, cu universul lui fictiv”,
deşi poetul sporitor (Lucian Blaga: „Eu nu strivesc corola de minuni a
lumii”) de taine şi-nţelesuri extractoare de arhetipuri / mituri, l-ar strânge
de gât, alter-egoul nu păţeşte nimic: „parcă tu ai fi un abur sau o fantomă,
nu el”.
Aşadar opera poetică e „un simulacru, un fals, o mistificare”.
Nimic apofatic însă căci această semiologie negativă este o semiologie
activă: ea se desfăşoară în afara morţii. Toate viziunile în oglindă sunt
spectaculare, catoptrice; sunt aparenţe fără „fiinţă, semne sensibile fără
urme palpabile”, „materiale”, care reduplicând acelaşi-ul îi creează
poetului o iluzie a substitutului asemănător dotat cu estermitate. Căci,
vai, demascate, imaginile speculare nu-s decât cumplită înşelătorie: „sub
simularea surprinzătoare de fiinţe sau de lucruri a căror transparenţă,
claritate şi precizie ne pot face să credem într-o repetiţie exactă a
formelor sensibile, descoperim de fapt, un vid sau, mai exact, un nimic”.
Poema „Oglinda” – o capodoperă, îndrăznesc a plusa, – explică
autorefenţial că „eul” e multiplicat în două exemplare: „totul e dublu. ca
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şi cum cineva ar fi aşezat aici o oglindă să lărgească spaţiul să dubleze
lumea. nu se ştie care este originalul şi care este copia. ce se petrece în
fapt şi ce este doar o iluzie. care e strigătul şi care ecoul. care este lumea
şi care este umbra sa”. În timp ce imaginea din oglindă poate fascina
până la uitarea originalului, umbra invită la regăsirea feţei ascunse a celui
căruia îi este vizibilă doar silueta. Dar eu sunt un critic dotat, abilitat să io transaparentizeze, căci grila transmodernistă îmi înlesneşte demersul. O
fi el, Gabriel Chifu, „un caligraf un orfevru un miniaturist iniţiat”. O fi
desenul său un desen încifrat, dar nici eu nu-s mai prejos şi, lejer, căci
însumi deţin o cheie atoatedescuietoare, nu numai că nu-mi dau cu
presupusul, căci ar fi insuficient / ineficient („poate e desenat chipul
morţii tale acolo. poate e doar forma grafică a unei nesfârşite tăceri”), ci,
metaheraclitic, glisez spre procesul reflectării care e dedublare a Unului.
Dar cugetarea eliberează realitatea de aparenţa-i variabilă, transformândo în idee. Gândirea po(i)etică nu trebuie să-şi reprezinte adevărul sub
forma unui simplu tablou (chip), fără tendinţă, fără mişcare, asemeni unui
geniu, unui număr, unui gând abstract.
Ideea îşi conţine propria contradicţie: repausul, care constă în
fermitatea şi certitudinea cu care poetul creează mereu şi o biruie mereu.
Imaginarul literar e un soi de tampon între real şi simbolic, între
cauzalitatea psihică şi cea simbolică, şi ele contradictorii. Oglinda,
jupuită „de pielea ei transcelestă” („Un basm”, „Lacătul de aur”, îşi arată
înăuntrul (im)previzibil: „prin arterele ei zburau păsări albe şi negre. cu
aripi cât anii şi îngerii treceau. cărând în spate munţi de diamant”. Atunci
privindu-se în oglindă poetul nu s-a văzut, oglinda nu-i reţinea chipul
„cum auzul nu reţine urletul tăcerii”; oglinda se vădise a fi o pură
vacuitate.
În regimul poetologiei şi metapoeticii lui Gabriel Chifu,
imaginarul e un produs al procesului didactic de unire / dezbinare a
semantismului bio-psihologic şi a logic-adevărului, dar şi al procesului
trialectic de naştere a omului literar ca sinteză a meditaţiei şi a expresiei,
a gândirii şi visului, „două râuri” în aceeaşi albie: „un râu de pământ şi
un râu de duh”. Folosind evoluţia inversă, mitul repatrierii „acasă”,
poetul iarăşi zvâcneşte, fal(n)ic, în capodoperă: „Prin aceeaşi albie, două
râuri curg invers: eu mă îndrept spre el, el se varsă în mine. // Până la
urmă, firesc, deodată, el se va muta în mine aşa cum răsare soarele-n
lume. // Până la urmă, încet, anevoie, ca un orb ce abia păşeşte sprijinit în
baston, şi firea mea va ajunge-n el, acasă.” („Două râuri în aceeaşi albie”,
„Lacătul de aur”).
*

*
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*

Într-o „Postfaţă” la antologia „Lacătul de aur”, Dan Cristea îi
atribuie, ca definitorie anatomiei operei lui Gabriel Chifu, legea
analogiei universale, dar şi pe cealaltă a coalescenţei / contopirii dintre
eul biografic şi eul fictiv. „Fictivă, această fiinţă din poeme, care se scrie
pe sine, e în acelaşi timp oximoronică şi paradoxală, marginală şi
cosmică, ironică şi sentimentală, sensibilă şi livrescă. Astfel terţul inclus
al eului biografic şi eului fictiv este eul-text, realizat prin reducţie
simbolică. Dar pentru a sugera un univers închis, care încarcerează
deopotrivă eul şi lumea, Gabriel Chifu recurge cu predilecţie la metafora
– complex al lui Iona, reprezentând, în fond, o altă înfăţişarea a temei
comorii ascunse sau îngropate dar şi tema poetului – protagonist al unei
călătorii iniţiatice (vezi „Drum iniţiatic”), motivul voinţei aprige de
eliberare şi de rearmonizare a eului divizat / paradoxal / dezolat, toposul,
recurent, al metamorfozării în zeu / strămoş fondator, după mortificare şi
reînviere. O a treia lege a imaginarului chifuan este, indubitabil, plăcerea
de a inventa, dar nu numai una strict profană, orizontală, cât şi una
mistică, verticalizată. Alternanţa dintre eul nocturn (oniric) şi eul diurn
uneşte un proces de dispersare şi un altul de recompunere iar poemul este
un amestec indisociabil cufundat în intersensul care se întinde între lume
şi limbaj, este podul peste neant („Un pod din Oradea”, „O sută de
poeme”).
*

*

*

La urma urmelor, Gabriel Chifu cade din regimul candorii în cel
al exilului. Întârzie asupra figurii şi rostului poetului, în care vede un
arhitect al imaginarului, un fel de reîntemeietor, hermeneutico-poetic, al
unei existenţe doar aparent utopice, căci, în plină euforie (eu)topică,
„viaţa – ce formă perfectă de moarte!” („Jocul de table”, „O sută de
poeme”) „din moment ce se petrece în gura deschisă a monstrului ori pe
retina ochiului său nemuritor, otrăvit.”
Lirica sa e una despodobită, descărnată până la oasele „fildeşii”,
imperatorice, una simulând simplitatea expresivă a comunicării, întrucât
comunicarea poetică e volens-nolens artistică şi culturală în zilele
noastre. Dar în ceea ce-l priveşte pe Gabriel Chifu, slavă Domnului! – se
circumscrie, contextual, culturii contemporane încă înalte, de tip
transmodern. Nu comite eroarea lui Mircea Cărtărescu, de a fi văzut pe
ea „o lespede de neridicat”.
Gabriel Chifu îşi scrie poezia ca pe un manifest transparent
(„Cuvântul un cristal”) în maniera lui O. Elytis dar şi transaparent
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(„Înecaţi în azur”) în maniera suprarealiştilor lui Andrei Codrescu,
autentici deci nefericiţi (Allen Ginsberg) „ieşiţi din hrubele întunericului
înainte de a se preda luminii inevitabile”, deci profetic, revendicându-se
orgolios de la o concepţie sacrală asupra misiunii poetului în lume şi
considerându-se, la punctul de coincidenţă paradoxală al altruismului cu
mania grandorii, drept un purtător de destin deopotrivă exemplar şi
exponenţial, un inspirat ce-şi asumă cu dureroasă bucurie condiţia tuturor
semenilor săi, al său insurgent discurs-confesie, fiindu-le ceremonios dar
şi patetic dedicat.
*

*

*

În „Cinci voci ale optzecismului” Lazăr Popescu îl aşază şi îl
comentează pe Gabriel Chifu în paradigmă cu Marian Drăghici, Nichita
Danilov, Mircea Bârsilă şi cu Ioan Flora.
În concepţia lui Lazăr Popescu – una hermeneutică –
metamodernistă, Gabriel Chifu nu e postmodernist, pentru că
„postmodernismul a reprezentat masca mortuară a literaturii române”.
Atunci ce e? Unde e? În dicţiune? În ficţiune? Ei, nu! E într-o
„fenomenologie a poesis-ului”, consubstanţială cu fantazarea sedusă de
relaţia anthropos-cosmos reexplorată auroral şi dirijată din „realul
eruptiv” în lămurire (vezi „Lamura”) de sine / de eu. Deschis în
permanenţă comunicării spirituale, poetul redesenează ergografic o
propensiune spre arhaic simultană cu mitul (post-, trans-, meta) modern
al poeziei, îndreptându-se către o nouă lirică a acţiunii şi a reflecţiei.
Oricând izbuteşte „sub marele reflector nemilos” „aidoma fluturelui în
acul insectarului”, „desfigurat şi uimit” întocmai „ca mârţoaga lui HarapAlb” să viseze că într-o bună zi va mânca jăratic sau să închine o „elegie
pentru o farmacistă” dar neuitând să-şi revendice scrisul „în faţa colii
albe de hârtie, / singur, expus, fără intimitate, fără refugiu, / fără trecut şi
viitor, fără scăpare” „ca rădăcina măslinului / în pământul Eladei”.
Observaţia lui Lazăr Popescu că Gabriel Chifu e „departe de
virtuţile măcar aparent frivole şi de inventivitatea lexicală cu accente
ludice a lui Mircea Cărtărescu” iarăşi mă predispune la a începe, practic
invers, cu o concluzie care nu-mi aparţine totuşi mie, ci lui Lucian
Alexiu: „Poet incontestabil cultivat, Gabriel Chifu practică un fantezism
în formula căruia complacerea discretă în sentimentalităţi, deghizările,
mistificările şi reveria lucidă se supun, deopotrivă cu spiritul himeric, cu
fabulosul ce alimentează o epică bine tensionată, unei viziuni strunite de
o ironie rece, severă, neconcesivă”. Reconsiderat, de pe aceste poziţii, un
poem precum „Un deşert prin care rătăceşte trecutul” devine emblematic.
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Prin cosmogonia sfârşitului lumii, prin toposul lumii pe dos, ca la T.
Arghezi. Da, e mult arghezianism în opera poetică a celui care într-o
„Dedicaţie” are curajul să-i invoce, intertextual, pe Eminescu şi Labiş,
dimpreună, dar fiind el însuşi constant, semănând cu el însuşi.
Atunci când e un bun meridional, în pacea liniştii sudice, cumva
transmacedonskian şi transpillatian, atunci când cultivă hiperbola
miracolului dar şi a luminii ce invadează făptura, scriitorul, angajat, ca şi
Dante într-o „interpretare a Purgatoriului” - e categoric transmodernist,
căci pendulează neîncetat între profan şi sacru, între întâmplare şi
intemplare, trezindu-se într-o „dimineaţă izvorâtoare, de mirt” că „Lumea
e în roze” iar el e nevoit, oximoronic, transblagian, să transcrie soarele
(vezi „Imn: soarele îmi dictează lumina lui, / din adâncimea misterului
strigându-mi: / soarbe întreaga furtună a făpturii mele de necuprins, /
transcrie-mă!”). Micul „Imn” e rezultatul unui terţ tainic inclus şi a unui
terţ sacru care e transcripţia, transcrierea-dicteu a necuprinsului, cuplată
cu dorinţa de sacrificiu, din fericire starea iresponsabilă sacrificială
putând fi evitată prin contemplaţie or mai degrabă – cum am mai afirmat
– prin intemplaţie. Dar poetul se vede silit să reprezinte într-o
simultaneitate angoasantă serbarea intelectului şi prăbuşirea lui. Prima
dintre formule e a lui P. Valéry: „Un poem trebuie să fie o serbare a
intelectului”. Cea de-a doua lui A. Breton: „Un poem trebuie să fie
prăbuşirea intelectului”. Fie o „sfântă candoare” se răsfrânge „în
memorie / peste o idee din Pitagora” fie „se clatină ziua dragă ca o colibă
părăginită / la trecerea unei păsări. / Se prăbuşeşte nu se prăbuşeşte? /
Dacă da ce mă fac? Mă prăbuşesc şi eu cu ea / Unde? La loc între sânii
tăi mari / unde se dospesc iluziile”. Să fie sânii materni ai literaturii, unde
se dospesc iluziile denunţate de Eugen Negrici? Hugo Friedrich i-ar da o
soluţie greu de refuzat: „Faptul că asemenea contradicţii există în lirica
secolului al XX-lea şi capătă asemenea formulări extreme ţine de stilul ei
general”. Din punct de vedere transmodernist, aceste contradicţii sunt
superficiale. Poezia intelectuală coincide cu cea alogică. Încapsulat într-o
asemenea dualitate... terţinclusivă, poetul reeditează evaziunea din
registrul uman, îndepărtarea de concreteţea normală şi de sentimentele
uzuale, renunţarea la inteligibilitatea limitativă. În locul lor este lăsată să
acţioneze o sugestivitate polivalentă; „îngropat în realitate” poetul /
metapoetul / transpoetul percepe o „răsturnată materialitate” care
împuţinându-se „nu rămân decât cuvinte” ca nişte „răsăriţi din
coşmarurile noastre– / zei speriaţi şi palizi, / ca o iarbă de mare / aruncată
de valuri pe ţărm /.../ Ce bolboroseşte gura lor aţipită / care nici o limbă
nu ştie să vorbească / şi, ah, nici o veste nu are de transmis?”. Cu o voinţă
de „îndărătnic” care „aude cum roade cerneala literelor din carte”, poetul
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îşi transformă poemul într-o formaţie autonomă, cu scop în sine, ale cărui
conţinuturi există numai datorită limbajului, fanteziei nelimitate sau
jocului ireal / oniric. Astfel «marele real» şi «marele abstract»
transcomunică, transgresându-şi reciproc „teritoriile” privilegiate,
guvernate de – citez – orbi (cu ochii plini de castitate, orbii ca o „amuţire
a luminii”).
Poetul e prototipul de înotător transdescendent „ce lumea-şi
părăseşte şi se scufundă sub valurile reci, iar în adânc deschide ochii şi
zăreşte halucinanta perlă” a suferinţei din / pentru Poezie. Acest
„înotător” transgresează temerar genurile fiind – cum judicios sesizează
acelaşi Lazăr Popescu – „departe de acel populism estetic al unui anumit
postmodernism” al unor experienţe deseori ratate. Fiind adică o veghe
esenţială, gravă, care deturnează orfismul iniţial şi extazul juvenil, diurn,
într-o iniţiere în legile nocturnului, ale tainicului proxemic, dar mai ales
imanent unui Imaginar coerent dar care se lasă revelat doar pe fragmente
(„furtuni închise într-un vas transparent”) fireşte reconsiderate – din
perspectiva transmodernismului – ca transaparente.
Exerciţiul meu (trans)hermeneutic îi acceptă lui Gabriel Chifu
până şi „excesele suprarealiste”, fiindcă, de fapt, scriitura (şi
metascriitura / transcriitura) sa s-a menţinut în afara suprarealismului, de
vreme ce din ea „ţâşneşte melancolia... spărgând geamurile” edificiului
poematic.
Între Personismul lui Frank O’Hara şi Contele de Monte-Cristo al
lui Al. Dumas, se ţese o punte transvizibilă: puntea rezistenţei
anticomuniste într-un fel de exil interior, în gura Leviathanului roşu.
Locuirea în aceasta este suicidă căci o întreagă societate s-a dărâmat şi o
dată cu ea un întreg sistem politic (vezi „Povestea ţării latine din est
(1985-1989)”).
În 1980, se tipărise la editura „Dacia” o sinteză din poezia lui
Odysseas Elytis. Gabriel Chifu pare să-i fi fost „fiu” spiritual. Nu ştiu să
mai fi avansat până acum vreun alt exeget / critic o asemenea recitire
comparată. Îi apropie pe cei doi mari poeţi o anumită ştiinţă a construirii
unui text de o „limpeziciune matematică”. „Cartea Semenelor” pe care o
ţese şi o răsţese Gabriel Chifu este în-de-sinea-sa crescătoare dar
paradoxal egală-cu-sine şi regală în antimonotonia-i molipsitoare printr-o
mai mare percepere a lucrurilor, ceea ce dă un alt sens vieţii intraliterare
la care s-a înhămat poetul cu pielea lui ca o arhivă a tuturor iubirilor, căci
foarte multe poezii ale lui Gabriel Chifu sunt imnuri şi ode ale erosului
„dureros de dulce”, „infernoparadisiac”, reverianterotikonic.
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Gabriel Chifu:
“Punct
şi de la capăt”

o cronică de Ioan Groşan
După 1990 se poate constata în literatura noastră un fapt foarte
interesant, dacă nu chiar un fenomen: o serie de scriitori valoroşi care au
debutat cu poezie au trecut, treptat, spre proză. Trei nume îmi vin imediat
în minte: Mircea Cărtărescu, Adrian Alui Gheorghe, Gabriel Chifu.
Explicaţiile acestei translaţii sunt, desigur, numeroase; mă gândesc doar
la una: ajunşi la o deplină maturitate artistică, la o experienţă multiplă a
ideii de scris, poate că, la un moment dat, cei trei amintiţi mai sus (şi cu
certitudine şi alţii) au considerat că, pentru a-şi exprima mai bine
viziunea mondană, uneltele lirice sunt insuficiente, că proza, romanul în
special, oferă o mai mare cuprindere stilistică şi ancorare în real, în însăşi
materia vastă a existenţei. Plus, în condiţiile actuale, “de criză”, asigură
o mai mare priză la cititor, fratele nostru, stăpânul nostru.
“Cazul” lui Gabriel Chifu e elocvent în această privinţă: debutând în
1976 la Editura Eminescu cu volumul de versuri “Sălaş în inimă” a fost,
alături de Petru Romoşan şi Traian T. Coşovei, unul din “buzduganele”
care au vestit generaţia noastră. Au urmat alte cărţi de poezie („Realul
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eruptiv”, „Omul neţărmurit”, „La marginea lui Dumnezeu”, antologia
„Lacătul de aur”), iar în paralel s-a exersat şi epic, începând cu, dacă nu
mă-nşeală memoria, „Unde se odihnesc vulturii”, continuând cu, printre
altele, „Povestirile lui Cesar Leofu”, apoi cu „Relatare despre moartea
mea sau eseu despre singurătate” şi cu „Fragmente din năstruşnica istorie
a lumii de gabriel chifu trăită şi tot de el povestită”. Deşi favorabil
primite de critică, aceste volume n-au spart, cum se zice, gura târgului,
poate şi pentru că, scrise şi publicate într-un interval relativ scurt, autorul
a dat impresia de prolificitate. Abia acum Gabriel Chifu o face – şi pe
bună dreptate! – cu romanul „Punct şi de la capăt” (Polirom, 2014).
Ce este această carte? La prima vedere, este un roman „a rebours” sau,
cum o spune însuşi autorul în final, o poveste spusă dând filmul înapoi,
adică relatarea începe în prezent, pentru a coborî, în episoade succesive,
marcând date esenţiale din biografia protagoniştilor, până în 8 iulie 1940.
(Apropo de film: mutatis-mutandis, această structură îmi aduce aminte de
felul cum a conceput Quentin Tarantino capodopera sa „Pulp fiction”, cu
secvenţe temporal non-lineare, ce se „luminează” reciproc perfect). Acest
mod de construcţie epică îi permite din start lui Gabriel Chifu o mare
libertate de mişcare, libertate totuşi foarte atent supravegheată şi
ireproşabil strunită stilistic. „Punct şi de la capăt” e şi un bildunsgsroman
sui-generis, „pă invers”, ca să zic aşa, în sensul că el nu focalizează
formarea unui destin (caracter), evoluţia clasică a unei familii, ci
deformarea acelui destin, involuţia ideii de familie într-un timp buimac,
ce şi-a ieşit din ţâţâni.
Există şi o subtilă „captatio benevolentiae”pentru cititor: începutul
seamănă a policier: un scriitor care se îndoieşte de propria-i vocaţie este
rugat de un prieten, nu cu mult înainte de a muri, să-i dezlege misterul şi
împrejurările naşterii sale, cine i-au fost părinţii etc. Deci romanul
debutează cu o anchetă, ce nu e însă decât un pretext, un artificiu pentru a
se intra masiv în materia epică propriu-zisă. Dar şi aici e un „cârlig”: cine
povesteşte, cine organizează această materie? Scriitorul cvasi-mediocru
ce şi-a găsit în sfârşit subiectul mult visat sau singurul martor viabil al
atâtor întâmplări, matusalemicul profesor Basil Dumitrescu? Vom afla
abia la sfârşit, la „Epilog”.
Pomeneam puţin mai sus de libertatea de mişcare pe care şi-o
îngăduie Gabriel Chifu în această pogorâre în istoria noastră postbelică.
Trebuie însă imediat să adaug că la baza acestei libertăţi se află o solidă
documentare, că nimic nu e neglijat în conturarea împrejurărilor şi
faptelor ce definesc un anumit moment, că – exceptând anumite
inadvertenţe voite, cum ar fi aceea că liderul PNŢ ar fi câştigat alegerile
din 1992...- se realizează astfel un tablou extrem de expresiv asupra
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aceea ce-au trăit generaţiile succesive din 1940 încoace. E, în fond, o
frescă tulburătoare a dezumanizării societăţii româneşti în comunism.
Sunt o serie de secvenţe antologice în cuprinsul cărţii, precum aceea –
favorita mea! – a autoreeducării lui Octavian în închisoarea de la
Râmnicu Sărat, în contrast cu evocarea teribilei „reeducări” de la Piteşti.
Surprinzător şi paradoxal e că scenele „binelui” îi ies autorului mai
puternice decât cele ale „răului”, că – aşa cum remarca şi Nicolae
Manolescu pe coperta a IV-a – personajul Octavian ni se conturează mai
ferm decât opusul lui, maleficul Damian. Dar asta nu împietează prea
mult asupra întregului roman, un inextricabil amestec stilistic perfect
controlat de „duhul povestirii” în care, de pildă, planul monologului
interior transcris direct, la persoana I, se completează fără fisuri cu cel al
monologului interior transcris indirect, la persoana a III-a, ceea ce nu
prea e la îndemâna multora.
În concluzie, „Punct şi de la capăt”, excepţional conceput şi scris,
marchează o dată fastă în proza românească contemporană.
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Poeme de
Horaţiu
Mihaiu
Marţi. Septembrie
Azi pictorii-au rămas în ateliere
Pe pânze îşi aştern doar şoapte,
Apoi târziu, târziu în noapte
se duc să strige,
să urle la cartiere!
Din pensule nu le mai curge miere…

Luna la primul pătrar
Trec gânduri peste viaducte de îngheţată,
Sărutul ruginit de crin,
Trenuri ticsite cu plictiseli de mahala,
Uşi cu suspinuri, femei cu pupila dilatată
Copiii cu somnul lin.
Soldaţi arţăgoşi cu raniţe şi mirosuri de
Vin,
Ţărănci şi poeţi şi preoţi cu gura de vată
Se duc, trec, dispar, apar, reapar,
Alunecă-n viitor sufocaţi de trecut,
Îşi pun la şale prezentul sub formă de scut
Luna e astăzi la primul pătrar!
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Sunt paşii tăi
Ce caraghios dispar urmele tale
topite,
arse
sau strivite.
Să ţi le ling ca mierea de pe baclavale,
Să ne gândim acuma doar la frig şi la
furnale.
Să răsfoim şi să citim jurnale.
Ce caraghios dispar urmele tale
Ca spuma de la detergenţi, ce curge prin
canale.

Viceversa
Vers!
Scriu versuri!
Reversuri de versuri!
Viceversuri!
Sau viceversa.
Scriu.

Aprind un chibrit !
J’allume une allumette1!

Înfrângerea lui Nishal
Aşa este!
1

J’allume une allumette! = aprind un chibrit!
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Da, chiar aşa este:
“Nu mai încape îndoială! Nu pot să fac din Himalaya o
câmpie,
deoarece ciocanul meu pneumatic
are doar 430 de turaţii pe minut!”
-îşi spuse simplu, modest şi înfrânt
Rajendhra Nishal
lucrător la drumurile publice din Nepal.

Adio
Soarele s-a rătăcit în gara asta.
Şinele s-au topit şi plâng pe zgură
Trenul,
Un ţipăt mut ca lama de inox.
Câinele andaluz doarme lângă chioşcul de ziare.
Un cărucior de marfă
scoate baloane de săpun pentru copiii adormiţi
În sălile de aşteptare.
Scrâşnetul de frâne acoperă
scrâşnetele de dinţi.
Apropie-te!
Lipeşte-ţi obrazul de vagonul restaurant!
E mult mai cald acum.
Când pleci?
Priveşte, impiegatul de mişcare
s-a pietrificat.
E ora calmă a amiezii…
Pleci?
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Poem
Încerc să înaintez, fără să mă ajut de braţul
Cărţilor.
Borges, orb, se sprijină de sunet.

În după amiaza unui faun
Căpiţele de fân
Sâni imenşi pe corpul pământului,
miros de fruct oprit

Chiar o iubeam
Să nu-ţi mai spun: “ai ochi de ciocolată”!
Te plictiseşti dansând în scaunul cu rotile
Şi îmi şopteşti, după ce spargi paharul,
Cuvinte mai virile.
Încet deschizi spre miezul nopţii şi nodul meu de la cravată.
Când bate ceasul dimineţii, prin pâcla deasă din oraş,
Îmi dai 5 lei şi mă trimiţi la colţ la “alimentară”
să cumpăr vin, salată şi apă minerală…
Iar când mă-ntorc,
Să-ţi spun din nou (tu eşti pe pat în haină militară)
“Ai ochi de ciocolată”!
Bem din sticla de vin, bem apă,
Şi când e ziuă plină am să-ţi pun
trei funigei pe pleoapă!
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Acţionăm
Eu locuiesc la etajul 6,
în blocul B1
Tu locuieşti la etajul 6,
în blocul B2
Când cobor la etajul 5,
Tu urci la etajul 7
Când urc la etajul 7,
Tu cobori la etajul 5
Astfel,
ACŢIONĂM (iată titlul poeziei!)
conform principiului vaselor comunicante.

Pleacă!
În seara asta de decembrie vom bea vin de export şi vom dansa
un vals,
Desculţi,
Ne vom lăsa pe spate,
Vom adormi puţin. Ne vom trezi-n palate şi
dănţuind, vom bea vinul pelin
pe jumătate.
M-asculţi?
E-o seară de decembrie…
E frig.
E tare frig,
încheie-te la vestă! Şi pleacă în exil !
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Şi beat cum eşti,
Apleacă-te şi pune
La bombă un fitil!

Asta e tot!
“C’est tout cherie”, ţi-am spus.
C’est tout…
Dantela-ţi colorată dispare şi apare…
Mai rătăceşti o zi prin librării.
Ţi se mai vede glezna şi fuga pe o plajă.
Se mai aude-un foşnet şi-un dezlipit sărut, apoi
dispari în valuri.
“C’est tout Cherie”!
C’est tout…
Dar joi când ies, îmi mai aduc aminte,
fumând “Gitannes” în berării
mâine e vineri…
Voi da o raită-n florării…

31

Între România
profundă şi
România
suprafeţelor
- interviu cu academicianul Eugen Simion - Neamul nostru a început să degenereze?
- Nu. Clasa politică a degenerat.
- Românul mai are resurse să renască?
- Mari de tot, mari de tot. Eu sunt, cred, un om lucid, nu-s un om
disperat. Un popor care a rezistat 500 de ani sub turci şi a fost aici în
calea tuturor răutăţilor, cum zice cronicarul, nu piere cu una, cu două. E
un moment de confuzie în istoria noastră. N-avem politicieni
responsabili, ei vor să se chivernisească. Spectacolul pe care ni-l dau este
absolut lamentabil, iar în ultima vreme catastrofal, după părerea mea.
Oameni care nu se ţin de cuvânt, oameni care se contestă, se pupă în
Piaţa Endependenţi. După aceea se denunţă ca mari răufăcători. Nicăieri,
cred eu, nu se întâmplă cu pasiune atât de mare asemenea lucruri.
- Ceva-ceva parcă ne individualizează în rău, deşi adunăm
suficiente elemente care ne ţin vie indentitatea bună de români. E
incredibil?
- Nu. Aud judecata asta, e foarte răspândită. Eu nu sunt de acord.
Adică, naţiunea este ceva, ce se întâmplă la suprafaţă este cu totul
altceva.
- Atunci, naţiunea profundă în ce mai stă?
- Îmi place că folosiţi această formulă. Şi eu o folosesc, eu îi spun
România profundă. România profundă este în cultura ei. Noi avem nişte
poeţi uriaşi, şi nu numai poeţi: moralişti, istorici şi aşa mai departe.
România profundă este în tradiţiile ei spirituale, care-s foarte bogate,
chiar şi într-un mod de a fi al acestui popor pe care eu îl respect şi îl
consider bun. Camil Petrescu vorbea de România suprafeţelor. Pe aceea o
vedem noi în fiecare zi la televizor, o ascultăm la radio sau o citim în
ziare. Asta e altceva, este România structurilor de suprafaţă. Toată lumea
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zice că am avut o jumătate de secol de sistem comunist, de sistem
totalitar, că acuma forţele au devenit anarhice. Da şi nu. În societatea
românească s-au format deja, după părerea mea, grupuri puternice, foarte
puternice, care sunt nu numai în politică.
- Ne place să ne trădăm?
- Nu, ne jefuim singuri.
- Dar nu s-a ajuns până în profunzime, acolo unde este rezervorul
de rezistenţă.
- Eu cred că da. Deşi, mă rog, eu vin dintr-o lume frumoasă, care
era foarte frumoasă, a moşnenilor valahi, cam ce-a fost aici lumea
răzeşilor, clasa care a ţinut istoria României, într-un fel. Clasa asta nu
prea mai e, asta este grija mea. Nu ştiu dacă ştiţi, în lumea universitară
copiii de ţăran sunt...
- ...Pe cale de dispariţie?
- Da. Acum vreo 5-6 ani, nu mai ştiu exact, în sondaje erau sub
2%. Vă dau un exemplu mai elocvent. Dacă te uiţi pe Dicţionarul
Academiei Române, cam 1.000 de membri au fost aleşi din ţară - au mai
fost şi din străinătate – de la 1866 până astăzi. Mai mult de jumătate vin
din mediul ăsta.
- Recent, la o manifestare organizată de Colegiul Naţional „Petru
Rareş”, am discutat cu lideri ai Alianţei Colegiilor Centenare, cu
preşedintele organizaţiei, prof. George Cazacu, fost director la C.N. „Sf.
Sava” din Bucureşti. Se apucaseră de numărat câţi membri ai Academiei
au trecut prin colegiile centenare.
- Îl cunosc pe domnul profesor, un om foarte serios.
- V-au acordat şi Premiul „Lykeion” pentru 2012.
- M-au invitat odată acolo şi eu eram foarte mândru că de la liceul
nostru din Ploieşti – „I.L. Caragiale”, fost „Petru şi Pavel” – au ieşit 24
de membri ai Academiei, dintre care trei preşedinţi. Numai de la ei, de la
„Sf. Sava” sunt o sută şi ceva...
- Aţi pomenit cei 50 de ani de comunism. Aş face o altfel de
împărţire. Am numărat 24 de ani, 5 luni şi 11 zile cât a fost Ceauşescu în
fruntea partidului. Încă pe-atâta s-a scurs până pe 31 mai anul acesta.
Dacă e să comparrăm aceste perioade, la modul serios, nu vulgar, ce am
pierdut în esenţă după Ceauşescu?
- Cultura. Cultura, în primul rând. Şi încrederea naţiunii române
în ea însăşi.
- Aveam mai multă încredere în noi sub Ceauşescu?
- Aveam pentru că aveam un duşman comun. Ne grupam, ne
respectam între noi. Acuma, românii se învrăjbesc, se duşmănesc între ei.
În primul rând, clasa intelectuală. E o ură bestială! E greu de explicat.
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Dar, dacă aţi făcut această comparaţie, eu vreau să fac alta. Au trecut 24
de ani de la Revoluţia din decembrie. Între cele două războaie au fost
două decenii. În două decenii, cultura de atunci a fost formidabilă, a
explodat. Cum, într-un regim de libertate, cultura n-a mai urmat aceleaşi
ritmuri? N-a mai dat aproape nicio capodoperă, niciun mare roman. Cum
se explică acest lucru?
- Aş îndrăzni să dau o explicaţie: s-a umblat la educaţie. Mai
îndrăznesc să spun că în ultimii 24 de ani am fost martorii unui sabotaj
în educaţie.
- Sabotajul cel mai rău este din prostia noastră, cu toţi aceşti
miniştri care fac reforme. Dumneavoastră ştiţi că ultima reformă, care
este chiar în funcţiune, desfiinţează şcolile rurale, că tot vorbeam de
resursa de la ţară? Potrivit acestei reforme, o şcoală dintr-un sat care nu
are 300 de elevi îşi pierde identitatea juridică şi îi iau pe elevi şi îi duc nu
ştiu unde, cu nu ştiu ce. Spun mereu acest lucru pentru că poate se şinţelege. Am încercat de nu ştiu câte ori să-i spun ministrului respectiv,
domnul Funeriu, să nu facă acest lucru. Dacă România a progresat, a
progresat datorită reformelor lui Spiru Haret, care a înfiinţat şcolile alea
săteşti. Aşa a progresat România. Şi tu vii şi-mi desfiinţezi şcoala
sătească?...
- Am asistat la o discuţie cu domnul profesor Alexandru Mironov,
anul trecut...
- Un om serios, aş spune eu, un om profund.
- Povestea despre reformele lui Spiru Haret. Mă tem că astăzi
mulţi cred că e vorba de vreun machedon care are treabă cu fotbalul.
- Ei, acuma tinerii nu ştiu, dar învaţă şi ei cu timpul.
- Rămâne de văzut. Dar, dacă vorbim despre educaţie, cred că s-a
umblat şi la familie.
- S-a umblat la familie, asta e în toată lumea. E o valoare care nu
mai contează. Eu merg deseori în Franţa, cunosc bine societatea. Prietenii
pe care mi i-am făcut când am ţinut cursuri acolo acuma au copii, care la
rândul lor au copii. Urmăresc evoluţia lor. E un stil de viaţă care s-a
răspândit, nu mai pun bază pe familie. Nu-i bine. Eu cred că de la Biblie
încoace familia este un element esenţial. Într-adevăr, pentru că făceam
comparaţia cu regimul totalitar, regimul comunist făcea o educaţie
elementară, mă rog, cum era, dar se făcea, era obligatorie. Acuma face
cine poate. Cine are parale îşi trimite copiii în străinătate. Tinerii
eminenţi din ţară mai toţi pleacă în străinătate şi nu se mai întorc, asta
este povestea.
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Amintirea îngerului blond
- Cum se îndrăgostea adolescentul Nichita Stănescu în liceu?
- Repede şi cu mare succes, ne umplea de invidie. Toate fetele
umblau după el. Noi ne uitam, aşa, ca la un spectacol.
- Promitea să devină poet de geniu?
- Da şi nu. Am mai spus acest lucru – nu avea conturate bolile
adolescentului genial. Dimpotrivă, era un tip petrecăreţ, un tip glumeţ.
Când am citit primele lui poezii, erau nişte poezii în genul lui
Topârceanu. Îi plăcea Topârceanu foarte mult. Altele erau în stilul lui
Anton Pann. Le-a şi publicat mai târziu. Nu mă provocaţi cu Nichita
Stănescu, atunci facem alt interviu. Este iubit Nichita Stănescu, aici, prin
„inteleghenţia” din oraş?
- Pentru cei din generaţia mea depun eu mărturie.

a consemnat Viorel Cosma
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Un poem de
Gellu Dorian

Oameni buni,
Ce e cu veselia aceasta, nu suntem nici
la cîrciumă, nici la un meci de fotbal,
suntem pe pămînt ca şi cum am fi în cer,
toţi vorbesc,
nimeni nu ascultă,
unii sunt la mîini cu cătuşe,
alţii cu spumă la gură,
nici unul nu tace, toţi rîd,
nici unul nu plînge,
toţi privesc şi nu se văd între ei,
nu se mai poate, vă rog, nu se mai poate,
nu aceasta e fericirea,
nici viaţa nu arată aşa,
o să mor cu urechile pline de vorbele voastre fără noimă,
n-o să înţeleg de unde plec, încotro mă îndrept,
cine o să fiu,
nici cine am fost,
nu suntem pe pămînt, nici în cer,
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nu suntem nicăieri,
nici în somn, nici în mişcare,
zgomotele nu sunt făcute de oameni,
oamenii s-au terminat de mult,
în locul lor a rămas veselia de care nu au avut parte,
nimeni nu o poate opri,
în curînd vom fi cu toţii surzi
şi va fi atît de bine
încît ne va fi dor iarăşi să ne auzim,
să ne îndesăm în urechi ca pe nişte seminţe în pămîntul reavăn,
o să trăim iarăşi năpădiţi de vorbele noastre fără noimă,
o cositoare mecanică ne va aduna în căpiţele
în care vom mirosi frumos
şi va fi iarăşi ca pe pămînt şi în cer,
cînd de veselie nu ne vom mai înţelege,
va fi atît de bine şi de frumos
de parcă prin cărţi vor rămîne gravide cuvintele
pe cerul gurii mut atît de multă vreme,
atunci voi întreba unde eşti
şi tu vei veni de peste tot
în braţele mele de nicăieri.
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Filosofia
populară –
Etnosofia

o prezentare de Ioan C. Teşu
La Editura EIKON, din Cluj-Napoca, recunoscută pentru interesul
arătat față de cultura autentică, față de lucrările fundamentale ale unor
personalități ale vieții intelectuale și spirituale românești, a fost publicată,
într-o variantă revăzută și augmentată de autor, lucrarea Etnosofia*, a
etnologului, esteticianului și istoricului literar, Profesor Emeritus al
Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Petru Ursache, recent mutat
la cele veșnice.
Lucrarea, structurată în patru capitole generale, cărora li se
adaugă un interviu - mărturisire al autorului, încununează o parte a
cercetării sale îndelungate și minuțioase asupra a ceea ce el însuși numea
„filosofie populară” - paremiologia românească.
În „Cuvîntul prevenitor”, distinsul etnolog, făcând largi referiri la
scrierile lui Ernest Bernea, Anton Golopenția, Constantin Noica, etc.,
operează o distincție nu doar de terminologie, cât mai ales de conținut,
între „etnoestetică” și „etnosofie”, forme ale „filosofiei populare” (pp. 78), ce prezintă și analizează creațiile „țăranului filosof” român (p. 8),
care, potrivit autorului, are „vocație filosofică” (p. 8).
Filosofiei acesteia populare, autorul îi dă numirea de „etnosofie”,
iar analizarea unor trăsături esențiale ale ei, sintetizate în bogata și
38

diversa paremiologie, care ar putea să acopere un spectru larg de
discipline filosofice, „de la logică la morală, de la estetică la sociologie”
(p. 10), constituie „substanța” volumului. Și, ca o cheie a înțelegerii
conținutului acestuia, autorul ne destăinuie duhul în care a fost făcută
cercetarea: o atitudine iscoditoare și conducând spre reverență față de
valorile societății tradiționale românești, care „era echilibrată, robustă,
plină de vitalitate, nu anemică, înapoiată, conservatoare, năpădită de
vicii, dominată de ură, cum susțin neoproletcultiștii care deformează și
politizează cu vădită rea intenție” (p. 10).
Primul capitol al lucrării, Forme ale gândirii logice (pp. 11-47),
poate fi socotit un o pledoarie în favoarea redescoperirii, reintroducerii și
actualizării reperelor lui morale și valorilor sale spirituale autentice. Este
prezentat efortul valorificator, deși obstrucționat, al lui Ernest Bernea,
desfășurat „pe lungă întindere de timp” (p. 14), adesea „menținut paralel
sub supraveghere” (ibid.) și orientat prioritar asupra a două teme
generale: evidențierea calității gândirii populare, exprimată în formulări
orale spontane, proverbe, zicători; și măsura în care aceasta s-a impus „ca
un set de norme de judecată și repere de comportament general acceptate
de către comunitatea sătească, cu perspectiva integrării în totalul
unităților etno-sociale și umane care este Țara” (p. 13). Cercetarea
acestuia, se arată, a vizat zone largi din părțile Moldovei, Bucovinei și
Făgărașului, Galațiului, Brașovului, Gorjului și Mehedinților, legate de
circuitul transhumanței de altădată, unele dintre rezultatele acestei
cercetări, care au scăpat confiscării din partea organelor comuniste, fiind
publicate în 1997, la Editura Humanitas, în volumul Spaţiu, timp și
cauzalitate la poporul român.
Cu numeroase exemplificări din lucrarea menționată, integrate
într-un cadru reflexiv larg, ce trimite la lucrările lui Anton Golopenția,
Jacques Derrida, Artur Gorovei, etc., este introdusă o inedită și largă
definiție a proverbului, ca „formă de gândire, tipologizată tematic pe
principii ale moralei și ale cunoașterii post-experimentale și empirice” (p.
19), „un lux al inteligenței și al jocului de cuvinte, când blânde, când
aspre” (ibid.), prin care „triumfă linia comportamentală a binelui” (ibid.).
Pentru a particulariza „gândirea logică” (p. 29), în cadrul
creațiilor populare, autorul face un excurs asupra „gândirii magice” (p.
29) și a „logicii concretului”, cu largi referințe la opere și idei din cultura
și filosofia europeană și națională (Protagora, Pliniu, Aristotel, Martin
Heidegger, Nae Ionescu, Constantin Noica, ș.a.).
Creațiile populare, se arată, se află unele față de altele într-o
„comunitate formală de destin și de istorie” (p. 43), substanța lor
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concentrându- se pe verbul „a fi”, un verb al ființării, deosebit de „a
avea”, expresie a posedării.
Toate aceste considerații conduc spre ideea de înaltă moralitate a
creațiilor populare, analizată într-un subcapitol aparte, privind
modalitățile de instituire ale acestora. Făcând referire la numeroasele
definiții ale gândirii, ca fapt epistemologic, aparținând lui Nichifor
Crainic, Jean Piaget, Petre Botezatu, Anton Dumitriu, Ștefan Odobleja,
Constantin Noica, etc., autorul descrie elementele de logică, prezente în
paremiologie. Simțul estetic înalt al profesorului Petre Ursache se
evidențiază în mod particular în capitolul intitulat „Ordine și armonie”
(II.b.), ce introduce în analize largi, privind substratul religios al
creațiilor populare, coexistența unor elemente păgâne, substratul destinal,
finalitatea ontologică a timpului și a spațiului, din paremiologie.
Prin intermediul celui de-al doilea capitol de fond al lucrării Legea morală (pp. 75-117) -, pătrundem în structura spirituală a
epistemologiei populare. Autorul inserează, în debutul secțiunii, reflecții
generale privind legea morală și dualismul bine-rău; virtuți și vicii, toate
acestea prezentate dintr-o perspectivă largă: teologică și filosofică, cu
numeroase exemplificări din literatura sau „cartea populară” (p. 99), în
care principiul stăpânitor al tuturor categoriilor de texte este acela că
„virtuțile ies totdeauna biruitoare, indiferent de natura și de tensiunile
conflictuale care decid promovarea lor” (p. 116). Delimitarea acestor
repere axiologice îi facilitează autorului identificarea unor tipuri de
comportament, circumscrise „polisemantismului religios” (p. 117).
Cu ajutorul a numeroase formule paremiologice analizate,
Dumnezeu este identificat ca Izvor al adevărului, al binelui, dreptății și
frumuseții (p. 118); iar omul, cununa creației, are chemarea de a se
asemăna Creatorului său, prin practicarea virtuților, culminând în
smerenie și iubire. Aceasta demonstrează, în opinia etnologului Petru
Ursache, faptul că paremiologia a îndeplinit funcția de învățătură de
credință (p. 121), adevărurile privind lumea și viața împletindu-se, în
mod fericit, cu învățăturile creștine. Sunt identificate, totodată, sursele
religioase, vetero și noutestamentare ale textelor analizate și este
subliniată capacitatea populară de integrare a adevărurilor de credință în
„ziceri” de o înaltă și subtilă finețe morală.
Reținem în mod deosebit, pentru veridicitatea și caracterul
oarecum predictic al lor, cuvintele Omului de înaltă spiritualitate și
simțire creștinească și românească Petru Ursache: „Românii au fost, întradevăr, un popor profund religios. Folosesc trecutul pentru că, în epoca
modernă și hipertehnicistă, timpul nu mai lucrează în favoarea adevărului
de credință și a menținerii ființei în puritatea ei originară. Indiferent ce
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aduce viitorul, un lucru e sigur, ca un dar ceresc, fără intervenție silită:
etnogeneza și creștinarea sunt comune. De aceea, în epoca formării
poporului român, cuvintele român și creștin purtau unul și același sens:
locuitor al spațiului carpato-danubiano-pontic (...). Biserica a fost aceea
care l-a ajutat pe omul carpatic să nu se risipească de tot în vălmășagul
vremurilor, tocmai pentru că i-a fost reazem cu adânci rădăcini în istorie
și în viața privată. Dacă îi iei Biserica, românul riscă să intre în dramatică
derută. Timpurile de astăzi o confirmă” (p. 128).
În același context interdisciplinar și în aceeași cheie de
hermeneutică și reflecție morală, sunt descrise lupta dintre bine și rău și
triumful binelui (II.b.), comportamentul estetic pe tărâmul artei populare
românești și, în mod deosebit, în sentințele lui (II.c.); viața și moartea
(II.d.), „două ipostaze destinale ale existentului, care se succed în mod
necesar și firesc” (p. 154).
Chiar și considerațiile despre evenimentul morții, prezent în unele
creații analizate, este privit și interpretat de autor în lumina învierii și a
vieții veșnice și fericite, din care autorul gustă, acum, oarecum
dinlăuntrul lor, din însăși ființa acestora. Ultimul cuvânt îl au, precum ne
încredințează cu tărie, credința, nu știința; speranța, nu fatalismul și
deznădejdea. Mai mult decât oricând altădată, cuvintele autorului ne
mișcă sufletele, iar convingerile sale ferme ne sunt bun prilej de
meditație: „Moartea - se arată-, este o experiență strict personală,
individuală, chiar dacă se însoțește de ritualuri care angajează o mare
parte a grupului socio-uman. Un savant de înaltă clasă își consacră
întreaga viață scrierii de tomuri lăudate, pentru a-și lămuri semenii că
moartea pune punct la toate, că „lumea” de dincolo este doar o
autoamăgire, că singura șansă dată omului rămâne clipa de față. Se poate
mândri că nu s-a lăsat prins de vorbe, descoperind, în schimb, o linie de
conduită demnă de o ființă gânditoare. Dar când îi vine sorocul și se află
singur cu moartea în față, până și savantul cel mai sever cu principiile
cade răpus de îndoială. Iar îndoiala, o știm, întărește credința, nu știința”
(p. 161).
Voce științifică și morală de profundă autenticitate și autoritate în
spațiul cultural românesc contemporan, autorul lărgește cadrul cercetării,
prezentându-ne, așa cum identifică în paremiologie, familia (cadrul
familial; parteneriatul familial, vocația complementară a bărbatului și a
femeii; nașterea de copii, ca binecuvântare; relațiile dintre soți și dintre
aceștia și copii; rudenia, în cadrul familiei, neamului, etniei, etc). Iar
cadrul în care sunt prezentate aceste realități ale vieții sociale este vast,
cel al satului tradițional, pe care etnologul Petru Ursache îl prețuiește și
ni-l face cunoscut și apropiat, în manifestări dintre cele mai diverse:
41

socio-cosmice, într-o cultură a muncii, care „îl face pe om religios și
moral” (p. 191); într-un spațiu natural binecuvântat, feeric, „când vremea
vremuiește” (p. 204) și în care elementul teluric se împletește ideatic cu
„imaginarul astral” (p. 215).
Dincolo de doctele reflecții literare și filosofice, paginile privind
cadrele familiale și socio-cosmice ale paremiologiei pot fi considerate, pe
bună dreptate și într-o logică a frumosului artistic și moral, autentice
pagini de estetică, cu referire la viața umană și aspectele ei fundamentale:
loc și timp al existenței efemere, ca pregătire pentru „marea trecere”, și
viața viitoare, un elogiu, din interior, al celui care a gustat și cultivat
bogățiile culturale și spirituale ale Neamului său, frumusețile familiei, ca
școală a iubirii și desăvârșirii, „Biserică domestică” sau de „acasă” și „rai
potențial”.
Ultimul capitol general al lucrării - Etnoștiințe (pp. 229-249),
având o notă profundă de inedit, se remarcă prin dimensiunea sa de acută
actualitate, integrându-se în curentul contemporan al inter și
transdisciplinarității, prin care științele, altă dată aflate într-o competiție
acerbă a dezvoltării individuale a obiectului analizei lor, astăzi, converg
spre o viziune integratoare, spre descoperirea punctelor de unitate și a
izvorului lor comun.
Fiind un volum postum, editorii, în chip de prețuire față de
personalitatea și opera Profesorului de înaltă ținută intelectuală și valoare
morală Petru Ursache, precum și față de bogata și reprezentativa sa
operă, au inserat un emoționant dialog purtat de acesta cu Mircea Dinutz,
cu titlul sugestiv Suferinţa înalţă și întărește atunci când se săvârșește în
numele dreptăţii și adevărului” (pp. 255-279), care poate fi considerat un
adevărat crez intelectual și moral al său, o mărturisire sinceră și curată a
vieții omului de știință, dar mai ales a românului autentic și a creștinului
profund Petru Ursache, cu bucuriile și necazurile ei, cu împlinirile, dar și
deziluziile sale, provocate totdeauna de cei din afară.
Este evocat satul natal - Popești (jud. Iași), „loc al veșniciei”
,„croit după chipul bisericii și al școlii” (p. 257), în care „preotul și
învățătorul erau oameni ai satului, cunoșteau bine traiul fiecărei familii și
interveneau, la nevoie, cu vorba și cu fapta, deschis și cu martori, ca să se
producă păreri comune, folositoare” (p. 257), și în care gospodarii lui
„munceau pe rupte, iar în zilele de sărbătoare mergeau la biserică, la horă
și la crâșmă, ca în scrierile lui Sadoveanu” (ibid.).
Descriind, cu multă delicatețe și sfială, dragostea sa față de
cunoaștere și modul fericit în care a fost îndrumat spre Liceul Național
din Iași, nu uită nici vremurile grele, de „apocalipsă oficializată” (p. 261),
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în care, din punctul de vedere al școlii românești, răul cel mare a început
cu reforma învățământului, din 1948.
Din perioada studiilor sale universitare, Petru Ursache își
amintește cu admirație și reverență de marii profesori pe care i-a avut în
timpul facultății, dar și de „cozile de topor”, de „lupii tineri”, care i-au
pricinuit mai apoi multe nedreptăți și mâhnire; ceea ce l-a întărit în
păstrarea integrității și a valorilor sale fiind dragostea de Frumos și
speranța în biruința binelui; căci, ne mărturisește el însuși, „frumosul, în
ființarea lui spiritualizată și de taină, se asociază cu mila și cu smerenia,
moduri complementare neagreate de orice liber cugetător; dar de mare
rafinament și forță întăritoare când sunt descoperite în existența unor
personalități alese și hărăzite” (p. 277).
Astfel, publicarea lucrării Etnosofia, a distinsului profesor Petru
Ursache, într-o vreme a globalizării, gândită și provocată uneori fără
discernământul necesar păstrării și afirmării individualității, a
caracterului propriu și specific al realităților dintre cele mai diverse,
constituie o invitație de a redescoperi originile noastre profunde și
autentice, trăsăturile caracteristice, care ne-au ajutat să ne păstrăm ființa
și ne-au impus altădată în conștiința universală; de a le revaloriza și
cultiva, în speranța unei reale asanări morale individuale și naționale.
Mai presus de toate și dincolo de dimensiunea sa academică,
livrescă, Etnosofia omului de înaltă cultură și moralitate Petru Ursache,
aflat acum în orizontul veșniciei, trăind, probând și experiind toate
aprecierile sale la adresa unui neam, profund religios și creștin, poate fi
socotită o invitație de a privi mai atent la noi înșine, de a ne redescoperi
pe noi în ce avem mai frumos și mai înalt, ca persoane şi ca Neam, și de a
le cultiva virtuțile care au fost capabile să îl facă să dăinuie, toate acestea
în speranța unui viitor vrednic de modelele și pildele trecutului său.
Petru Ursache, Etnosofia, ediție revăzută și augmentată de autor, Editura
EIKON, Cluj-Napoca, 2013, 282 pagini.
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Petru
Ursache:
un an de la
plecare
„Dessinez-moi un mouton!”
o evocare de Magda Ursache
„...nu ştiu de ce, mi-a trecut prin minte că nici o carte mare, nici un
tablou nu sunt deloc despre iubire. Numai lasă impresia că sunt despre
iubire, pentru ca să fie interesante. Dar, de fapt, sunt despre moarte. În
cărţi, iubirea e un fel de scut, mai bine zis, un fel de legătură peste ochi.
Ca să nu fie aşa înfricoşător.”
Mihail Şişkin, Scrisorar
(traducere de Antoaneta Olteanu)
„Raiule, grădină dulce,
De la tin' nu m-aş mai duce.
De mirosul florilor
Şi ceara albinelor.
De para făcliilor
Şi fumul tămâielor.”
(Folclor decupat de Petru Ursache)
„Dar odată cu jocul recunoaştem, cu sau fără voie, spiritul. Pentru că
jocul, oricare i-ar fi esenţa, nu este materie.”
Johan Huizinga
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Redeveneam cu uşurinţă copii amândoi. I-a plăcut să se joace (cu
mine) lui Petrucu. Posedam amândoi acea doză de naivitate care ne salva
la greu. O anume stare de spirit luminând altfel lumea. În pozele cu mine,
Bătrânu e luminiu, altfel decât în toate celelalte.
Deţineam harmonia mundi când ajungeam la Dealul cu popândăi
de la Breazu, în Bucium, pe Acoperişul lumii, La cufundari, lacul din
josul Grădinii Botanice, în Grădina deliciilor, cum ne plăcea să numim
livada Mănăstirii Neamţ. Geografia noastră mitică. Trebuia, era musai, să
ascultăm corul de broaşte (orăcăiau, în semn de salut) dintr-o baltă din
susul Căii Sâmbetei, să vedem libelulele („ce maşinării extratereste”,
exclama Petru), într-o anume poiană din Horpaz. Lunateci amândoi,
inventam nume de buruieni: mosorul-cucoanei, barba-călugărului, limbapisoiului, îngerea, zburătoare... numai bună să i-o suflu în barbă. Mumapădurii era mătrăguna, de care trebuia să ne ferim când ronţăiam tulpini
de baraboi.
Culegeam duhuri (o floare mică, o margaretă miniaturală, care
reuşeşte să se păstreze vie şi sub primul strat de zăpadă), voalul miresii...
Ani C. mi-a spus că tufa aceea comună, înflorită mărunt şi alb, e, de fapt,
myrt, myrtul grecesc, cântat de poeţi.
Mi-e dor de paradisul nostru ajuns inaccesibil, îi spun lui Ani şi-s
gata-gata să izbucnesc în lacrimi. Abia respir. Vreau statu quo ante, îi
repet pe limba ei.
„Ai răbdare. Cu timpul...”, încearcă ea să-mi oprească altă criză
de plâns. Mă consolează Ana Cojan, alias Ana Ursachi, deşi ştie din
proprie experienţă că nu există consolare, că timpul scurs nu amortizează
nimic. Mă învăluie cu hexametri pe aleile cimitirului Eternitatea,
coborând pe Abrahamfi, urcând spre Plopii fără soţ...Când îi spun că nu
mai pot continua, îşi zbârnâie a negare cerceii lungi; îşi azvârle, dramatic,
în lături braţele: „E un rai al primăverii, bucură-te de el, Mogduţa, aşa ar
vrea şi Bătrânu tău. E chiar un păcat să n-o faci.”
*
„Totul e plin de zei”, spune Thales. Şi Petru Ursache: „Frumosul
e dar de la Dumnezeu”. În Cazul Mărie, vorbeşte à rebours despre
frumuseţe într-o lume urâtă, despre frumosul uman într-o lume dezumanizată, despre frumosul uman într-o lume amorală. Frumosul ca pilon
sigur al umanităţii.
Are dreptate Silvia Chiţimia, care-şi intitulează eseul, in
memoriam ,Petru Ursache şi viziunea frumosului: „Nu poţi să vezi
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frumosul dacă, lăuntric, nu eşti un om frumos. Adică un om bun, în
sensul ideii kalokagathon-ului din gândirea antichităţii greceşti, potrivit
căreia, între frumos şi bine există o armonioasă înfrăţire. Or, primul lucru
care îmi vine în minte, atunci când îl evoc pe eruditul etnolog, folclorist
şi editor Petru Ursache, este acela că era un om frumos, de bun şi de
blând ce era.”
*
După al doilea stop cardio-respirator, zăcea intubat, pironit pe pat,
crucea lui. L-am întrebat: „Ce ţi-au făcut, băiete?” Slavă memoriei mele
fidele, care păstrează intactă amintirea vorbelor lui: „Ce ţi-au făcut,
băiete?” „Băiatul” era un câine de stână, împuşcat lângă gardul
Mănăstirii Neamţ. Cancelaria hotărâse uciderea câinilor trecători prin
incintă. Trăgea să moară. S-a uitat la noi cu ochi înneguraţi, sfâşietor de
trişti. Albul ochiului era îngălbenit de moarte şi la sfârşitul Bătrânului
meu . Doar cu 24 de ore mai înainte, îl priveam în irişii constant azurii.
Erau senini, lumina ochilor era extrem de luminoasă, viaţa exista, făceam
planuri pentru abundentul nostru viitor. Nu credeam că se afla la capătul
zilelor. Ale lui, ale noastre.
L-au scos din viaţă, fără păs, cardio-intervenţioniştii. Ce mai
conta?Doar nu mai avea cine ştie ce viaţă la 82 de ani. Bătrânu l-a ales cu
încredere, cu inocenţă pe cel mai tânăr dintre doctori. Mi-a spus că nu l-a
ajutat vârsta, ca şi cum n-ar fi ştiut-o înainte de a-i pune patru stenturi
dintr-odată. Petrucu meu n-a mai venit acasă, doctore Burlacu. Şi să ştiţi
că nici un tânăr n-a fost mai tânăr decât Bătrânu meu. Limita vârstei lui a
forţat-o mereu; n-a avut complexe de vârstă şi nici nu era cazul.
*
A fost obligaţie de onoare pentru noi să le hrănim pe Gipsy şi pe
Rozina. Ele o să-ţi aducă oase, Petru, când o să ajungi în rai, glumeam.
Tot la Breazu, la Antena Radio, ne lua în primire căţeluşa Sfintei Vineri,
lătrând tot timpul, foarte hotărâtă, foarte importantă. Mică, bulbucată,
grivă, c-un cerc alburiu în jurul botului. După o vreme, n-am mai găsit-o
pe „băbică”. „O fi murit singură, în pădure”, a oftat Petru. Singur a fost şi
el în noaptea lui de trecere, 6 spre 7 august. Tare mă doare că a murit
singur. Degeaba mi se spune că i-a fost mai uşor să se ducă în absenţa
mea. Poate că n-a vrut să aud cum i s-a rupt, la două noaptea, firul vieţii,
m-a ocrotit pentru ultima oară, dar n-o să-mi iert niciodată că l-am lăsat
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să moară singur. A plecat singur şi întristat, la două de noapte, dalbul de
pribeag, pe drumul lui tainic.
Da, eram vorbitori ai unei limbi mici cunoscută doar de doi inşi.
Azi – de unul singur. Interogaţia asta a mea „Câine, ce faci?” a apărut la
Târgul de animale din piaţa Doi Băieţi. Îi cumpărase mama ei unei fetiţe
un pui de cocker auriu. Mămica i-l ducea în braţe, iar copiliţa, o oprea
mereu ca să întrebe: „Câine, ce faci?” Când intra, când intram în casă,
asta era şi întrebarea mea: Câine, ce faci? Ne plăcea să ne jucăm de-a
naivitatea. Scot ca dintr-o ladă veche jocurile noastre. Petru putea fi şi
naiv, şi sentimental, ceea ce constituie un dar al vieţii, ştiu acuma.
Atitudinea asta o învăţase de la Schiller, de la Schlegel, de la
Volkelt...Nu, mă contrazic singură: a avea o inimă ingenuă nu se poate
învăţa ca o lecţie. O ai sau nu. Ne imaginam un rai ca-n pictura naivă a
lui Edward Hick, Regatul păcii (1849, vă rog!), unde boul paşte lângă
leul care habar n-are să sfâşie, oaia nu se teme de urs, nici copilul de
leopard.
Profesorul de estetică din el mă trimitea la Kant: naivitate ca
„răzvrătirea sincerităţii natural – primitive a omului împotriva practicii
disimulării, devenite a doua natură.” Şi etnologul adăuga: „În basmele
noastre, patronimul meu, Sfântul Petru, coboară jos pe plai, pe-o gură de
rai. Îl însoţeşte pe Moşu – Dumnezeu, să-şi vadă grădina pământeană.”
Fă o minune pentru mine, Petru, măcar o minunică, o minuniţă,
aşa cum ai scris în Le merveilleux în tradiţia orală. Ia locul Sfântului
Petru şi vino puţin, nu mult, pe pământ. Doar patronimul tău a mers pe
mare, a păşit din barcă direct pe val. Treci şi tu înapoi cele 9 ape din
poveste. La fereastra camerei tale, pun necontenit o lumină, s-o vezi, să
te ghideze.
*
Bătrânu meu n-a ieşit din natură ca „zidire dumnezeiască”. Pentru
el, natura a fost Cartea Facerii, cu flori şi animale. Trebuie să fie acolo,
în cerul de sus, o Coastă a Boacii a noastră, aşa cum este una în cerul de
jos.
„L-am visat, îmi spunea Elena Cojocariu. Era într-o grădină, ceva
mai mare decât Grădina Botanică, dar mai plină, cu pomi mai legaţi şi
mai mulţi câini.”
Ştii, Elena, care au fost ultimele cuvinte scrise de Ion Barbu?
„Doamne, dacă deseară n-am să-mi găsesc câinii în Raiul tău, n-am
nevoie de Raiul tău.” Da, îi aude lătrând pe Mitocanu şi pe Socrate, mai
frumos decât lătrau. Îngerul meu jucăuş, fără aripi se bucură de compania
lor. Există acolo Partida căţeilor iubiţi , i s-au culcat la picioare: şi Fides,
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şi Păsărica, şi Lord, şi Codarcă, un căţelandru oropsit de mama mea
pentru că nu ştia să latre. Ce-l mai iubea pe Petru! Iar Petru îmi scria de
la Buzău, în vers:
„Mare bucurie pe Codarcă
Îl văzu pe Dumnezeu, parcă.”
Copil perpetuum el, copilul lui – eu. Făceam versuleţe naive unul
altuia. Petru păstra post-it-urile mele stupizele. Îmi lipseşte mica ironie
veselă la adresa mea:
„Eu am o mâţă neagră
Cu nasul cât un dop
Şi de aceea
Bea doar VSOP.”
Dimineţile, mă trezea buna mireasmă a cafelei. „Azi, fă-o
singură”, mă necăjea în glumă. Şi-mi spunea un vers din Cezar Ivănescu:
„dar de pisică nimănui nu-i pasă”.
Ah, afacerile triste ale doctorilor cu moartea. Poetul thanatolog sa dus, în 24 aprilie 2009, fără avertisment, în urma unei operaţii banale,
minore, într-o clinică nepotrivită, la ceas nepotrivit.
*
Eram în Tătăraşi, pe una dintre străduţele acelea acum
„refaţadizate” (ce vocabulă urâtă!), termopanizate, Fulger, Trompeta,
Ispirescu, aşa ceva, când ne-a ieşit în cale un mălin uriaş. „Şi a văzut
Dumnezeu că e bine”, a murmurat Petru în faţa minunii albe, cu
mireasmă cerească. „Ţi-l dăruiesc, e al tău”. Mălinul în floare era mai
important decât decizia de scoatere din Universitate, semnată de rectorul
Viorel Barbu. Da, am avut amândoi capacitatea de-a fi fericiţi lipiţi
(patent Radu Cosaşu). Doamne, cât poţi fi de fericit, cutreierând prin
Nemţişor după un motănel poreclit Hitlerică şi cântând Lili-Merleen...
Dacă aţi şti, nu v-aţi mai duce, pe bani grei, în Seychelles.
*
Petru a fost, este un om al lui Dumnezeu. Ferea de moarte toate
vietăţile. N-ar fi omorât o muscă. Ţinea, conspirativ, una în zooteca
dintre geamuri. „Las-o în pace. Doar n-o s-o omori acuma.” În
inepuizabila lui bunătate (duhul blândeţii n-a fost vorbă goală pentru el),
zorea buburuzele, cum le spunea, să zboare pe falsul balcon. Mă strădui
şi eu acuma să duc gărgăriţele să moară pe floare, pe frunză, cum făcea
el. N-am răbdarea lui, să scot toţi melcii din trafic şi să-i duc pe iarbă. Şi48

mi amintesc de şoseaua umplută de burateci, după o ploaie de vară. Ca să
nu-i strivesc sub roţile maşinii, m-a rugat: „Trage puţin pe dreapta.” Eşti
mai palid decât statuia lui Asachi, i-am spus. N-am cum să-i ocolesc.
Rămânea tăcut.
*
„Ce-ai tu cu calu popii? E un suflet în toate, şi-n calul popii.”
Încercam să scot afară furnica – fluture cu aripi verzulii, transparente. Nam scos-o. A rămas în siguranţă deplină în camera mică, şi-a întemeiat
familie numeroasă.
Şi altădată: „E un mic paianjen psihopomp, nu-l strivi.”
A mai fost şi episodul cucuvelei albe, ca de coton 100%. O pasăre
mică, oarbă, scoţând un sunet ciudat, pripăşită într-un brad, spre spaima
bătrânelor din bloc. La chemarea celei dintâi, a mai venit una. Mi se
păreau frumuşele, doar mişcarea gâturilor lungi mă cam înfiora.
„Lăsaţi dobitoacele să vină la noi, doamnă! Încerca el să
dialogheze cu gospodina pur-sânge de la parter, care şterge praful cu
pălărie neagră-n cap şi mănuşi de aţă şi care-şi aeriseşte dulapurile,
atârnându-şi hainele predilect negre printre teii din parc. De cucoana asta
nu mai încape nici un mâţ rătăcit pe la uşa blocului.
*
Micul pisoi salvat de la ghenă devenise „stăpân” la noi în casă. Lam găsit aruncat la gunoi, cu urechile arse de frig şi cu un ochi lipit de
ger. Tomberonezul a devenit regele-leuţ. Micul nostru apartament s-a
transformat în domeniu privat de vânătoare. Era foarte energic atunci
când mieuna după gâturi crude de pui. Abia prididea Petru să i le taie. Le
rodea cu cei patru canini: regele-leuţ avea caninii dublaţi.
Rossini (mieuna foarte muzical, de unde şi numele) mă „vâna” şi
pe mine. Când scriam, făcea un triplu salt după pixul meu şi scotea
gheare. După ce-l certam, se rezuma să vâneze raze de soare, pândindu-le
de sub canapea.
„Lasă-l să se joace, e mic, cerea Petru îngăduinţă. O să se facă un
motan leneş, placid...” N-a mai apucat. L-a otrăvit un vecin, specializat în
aşa ceva, profesor, cică, la Politehnică.
Înainte de-a muri, Rossini începuse să se ascundă: în dulap printre
haine, în spatele unui teanc de cărţi, între geamuri... Ieşea din
ascunzătoare mototolit şi se uita la noi foarte speriat. Nu i-a folosit la
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nimic. Nu i-au folosit nici cei patru canini să se apere de moarte.
Castronaşul i-l păstrez şi acum.
*
Desluşeam limba păsărilor. Piţigoiul ne invita sus-în-deal-sus-îndeal, spre agronomie, în timp ce o cinteză ne ironiza: câţi-ca-voi-câţi-cavoi.
Casa din Buzău e plasată vis-à-vis de grădina unui spital. „Hai,
tradu-mi!” Îi traduceam din guguştiucă: nu-te-cunosc-nu-te-cunosc, dar
Petru desluşea altceva: dragă-mi-eşti-tu-dragă-mi-eşti-tu. O turturică
înfoiată striga chebeleuchebeleu, alta: idiot-idiot, pentru ca un global
leader să-i mustre: măbă-ieţi-măbă-ieţi. Şi, sincopat: Fiţi-A-ţenţi-fiţi-Atenţi, când motanul Cox ieşea la pradă.
*
Şi eu ce fac acum? Ca Mihail Şişkin, în Scrisorar, vorbesc despre
moarte, dar, pentru că este prea cumplit, îmi fabric un scut din mici
întâmplări de la marginea fericirii. Adaug la cele spuse de Şişkin (v.
motto-ul): moartea şi iubirea sunt de nedespărţit, de neseparat, de
nedistins.
*
Deţineam o adevărată mitologie zoologică. Petru m-a împrietenit
cu şoricelul negru de pădure, oaspete nepoftit în Casa Academiei, de la
Mănăstirea Neamţ. Intra prin perete, ca să ajungă în ceaşca mea cu cafea.
„Ţi-e frică de un biet şoricel, pisică? În legendele poporului
român, şoarecele e înzestrat cu puteri peste fire. Uite ce ochi inteligenţi
are. E o reprezentare de substrat chtonian” Şi câte nu se întâmpla în
Grădina deliciilor. Iapa oarbă de la grajduri ridica spre el capul când ne
apropiam şi fornăia, de parcă îl recunoştea. Pe cărarea spre schitul
Pocrov, ne aştepta un măgăruş alb, pe care Petru îl hrănea din palmă cu
alune. Căţeluşa albă, cu basca neagră trasă cochet pe-o ureche, s-a lăţit
într-o parte să-i arate puii – zece. „Ba unşpe.” Era disputa noastră
favorită: Zece. „Ba unşpe. Hai să-i mai numărăm o dată.”
Petru a iubit necondiţionat animalele, aşa cum şi câinii îi iubesc
pe oameni. Pe căţeluşa cumsecade, Floricica, dormind în florile grădinii
Copou, a hrănit-o în dimineţile geroase ale iernii 2012-2013 cu mâncare
caldă. Era bolnăvioară. Nu se mai putea ridica. A salvat-o. „Oile s-or
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strânge / După mine-or plânge, / Cu lacrimi de sânge / Că lor le-a plăcutu
/ Cum eu le-am păscutu / Şi nu le-am bătutu.” Fragmentul e decupat de el
dintr-o variantă a Mioriţei din partea Hunedoarei.
Floricica, de câte ori mă vede, plânge întruna:
undeiundeidecenuicutineundeiînţelegiceteîntrebundelailăsatproasto...”
Totdeauna face aşa?”, s-a speriat Mihaela Rameder. Da, nu-l uită.
Câinii blocului, Obama şi Sister, „latră-a pustiu / şi urlă-a morţiu”. Ah,
am ajuns iarăşi de la iubire la moarte.
*
„Trebuie, mi-a spus prietenul Constantin Coroiu, să treci prin
toate anotimpurile fără el.” Cum să trec prin anotimpuri fără Petru? E o
sfâşiere în fiecare, altfel: şi-n îngheţ (descifram pe zăpadă urme de
stăncuţe ca pe un alfabet), şi-n dezgheţ (când mormântul şade jumătate-n
apă) toamna (regală de pe Copou), şi-n vipie de august. Dar cel mai rău e
acum, primăvara: încep cucii, socii, se deschid narcisele, stânjeneii,
caprifoiul... S-a întins moartea peste lumea noastră şi mi-a luat toate
anotimpurile. Zilele sunt grele toate: şi cele banale, neînsemnate, dar
zilele aşa-zis bune (cu veşti bune) sunt cele mai rele. Când îmi aduc
aminte cum se juca e cel mai rău. Imaginaţia lui tandră inventând jocuri
pentru mine. Nu ne-a fost jenă să fim desuet romantici. Aveam aripi
secrete, cam greoaie, de arheopterix, dar aveam.
Bunica Eugenia îmi cumpărase din Drăgaica buzoiană un ceas de
jucărie cu cadran de plastic galben, arătând aceeaşi oră. Dacă m-aş putea
gândi că-i aceeaşi oră mereu. Când ceasul Universului s-a oprit, vremea
nu mai vremuieşte, ci stă. Că timp nu va mai fi, scrie în Apocalipsa după
Ioan Teologul.
Iaşi, aprilie, 2014
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„Pagina scrisă
absoarbe
suferința cam cum
absoarbe tifonul
sângele dintr-o
rană majoră…”

Invitatul revistei
Scriitorul Radu Vancu
în dialog cu
Adrian G. Romila

„Făceam catrene pe la nunți & botezuri, pe la șase-șapte ani. Eram
plătit bine pentru catrenele alea, luam câte o sută de lei pe unul...”
- Dragă Radu Vancu, ești unul dintre poeții contemporani
importanți, ești un teoretician al poeziei, dacă mă gândesc la cartea ta
despre lirism și egografie și la pledoariile tale publicistice, ești
universitar la litere, ești entertainer cultural, antologator și traducător.
Tu cum te percepi, în toate acestea, cu ce îți place mai tare să te
legitimezi?
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- Dragă Adrian, mi-ai făcut o carte de vizită mult prea impozantă,
cu atâtea titluri pe ea, încât mă face un fel de Trahanache al poeziei, tot
numai comitete & comiții. Adevărul simplu e că încerc să fiu poet, și din
această străduință bovarică &, poate, nerezonabilă se desfoliază toate
celelalte glorioase titluri. Fiindcă n-aș fi scris probabil niciodată critică
despre poezie dacă n-aș fi vrut să înțeleg mai bine cum devine chestiunea
cu poezia an sich; n-aș fi tradus dacă poetul care sper să ajung n-ar fi fost
interesat de cum sunt ceilalți poeți; n-aș fi făcut pe entertainer-ul dacă naș fi vrut să aduc în Sibiu pe cei mai buni poeți contemporani – întrucât
Sibiul era practic inert când am terminat eu facultatea în ce privește
lecturile de poezie, nu cred că am văzut până în 2000 vreun poet
important adus la Sibiu să citească; optzeciștii & nouăzeciștii sibieni au
fost, sub raportul acesta, leneși – și mi-am spus că ne revine nouă,
douămiiștilor, să facem ce ei n-au făcut. Așa că, după cum vezi, din
ambiția mea (poate nerezonabilă, repet) de a ajunge poet s-au desfăcut
toate consecințele astea.
- De ce poezia? Nu e ea un gen tot mai puțin frecventabil, azi?
Cum convingi că e importantă, esențială? Sau nu e? Față de proză, de
eseu, de memorialistică...
- Poezia a fost mereu nefrecventabilă, dacă e să ne luăm după
Platon – sau, dacă nu poezia per se, atunci cel puțin poeții. Anarhici,
insolenți cu zeii, destabilizatori, neigienici, țicniți, iraționali – oameni cu
care nu e bine să te asociezi, pe scurt. Evidențe care au făcut poezia &
poeții atât de nefrecventabili, încât Aristotel nici măcar nu o discută în
Poetica lui – unde partea leului o iau foarte onorabilele specii ale
tragediei & epopeii. Partea amuzantă e că neserioasa poezie e și azi alive
and kicking, în vreme ce onorabilele doamne amintite sunt demult oale și
ulcele. Deși, dacă mă întrebi pe mine, după dispariția tragediei & epopeii,
poezia a preluat în discursul ei structurile tragicului & epopeicului;
coborârea în infern a lui Ioan Es. Pop din Ieudul fără ieșire, de pildă, e o
astfel de epopee tragică tratată more poetico. Ba chiar cred că, dincolo de
etichete facile și perisabile precum „neoexpresionist” sau „minimalist”, e
mai utilă pentru înțelegerea poeziei recente această hibridare a liricului
cu forme degradate ale tragicului & epicului. David Vann, unul dintre
scriitorii americani de azi de care mă simt cel mai atașat, vorbește
explicit despre această întoarcere la tragedia & epopeea antică; admite
fățiș că a imitat în cărțile lui extraordinare (& atât de inovatoare)
construcția tragediei antice, și se pregătește să traducă Eneida. Iar
Pynchon & David Foster Wallace i se par minori & neinteresanți tocmai
pentru că ignoră marea tradiție a tragicului european. Ca să vin totuși
spre întrebarea ta – poezia e importantă pentru că poate recupera acest
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fond tragic, și pentru că are de asemenea forța de a metaboliza în
discursul ei suflul răposatei epopei. În plus, poezia e egografie &
individuație; resuscitează & informează, așadar, intimul, eul nostru cel
mai lăuntric. Ceea ce, în vremuri în care privatul e tot mai diminuat în
raport cu publicul, e absolut esențial.
- Relatează-mi, te rog, cum te-ai apucat de poezie și cum ai
debutat!
- Am mai povestit, nu doar o dată, cum făceam catrene pe la nunți
& botezuri, pe la cinci-șase-șapte ani. Eram plătit bine pentru catrenele
alea, luam uneori câte o sută de lei pe unul – asta prin anii '80 însemna
mult, probabil că n-am câștigat niciodată atât de bine din scris. Dacă
trecem de convenția debutului în carte, atunci acesta a fost debutul meu –
de lăutar la nunți & botezuri, adică la afaceri de familie. Nici azi nu sunt,
de fapt, altceva – tot un lăutar domestic sunt, scriind despre Sebastian,
Camelia, răposatul tata & răposatul alcool etc. Dacă, însă, ții la convenția
cărții scrise, am debutat în 2002, cu Epistole pentru Camelia, apărută în
câteva exemplare la o editură minusculissimă din Sibiu. E o carte care de
fapt nu există, a avut două cronici, amândouă de la prieteni foarte
apropiați, așa încât nu doar poezia mea, dar și critica poeziei mele a fost
într-un fel tot de familie. Abia a doua carte, din 2006, Biographia
litteraria, ieșită la Vinea, editură la care lumea era atentă, a avut parte de
mai multă atenție – într-un fel, se poate spune că abia cu cartea asta am
debutat. Mă rog, cu debutul e mai simplu de stabilit, sunt date concrete
de care mă pot lega; mai greu e să-ți spun cum m-am apucat de poezie,
fiindcă nu pot găsi în memorie un moment precis de la care să înceapă
scrisul. Am scris dintotdeauna, așa mi se pare. Știu că e o iluzie, știu cât
de mitomană e memoria mea, dar n-am ce să-i fac: memoria vorbește &
îmi spune că am știut dintotdeauna că vreau să fiu poet, și am acționat în
consecință. Iar „poet” însemna de fapt „scriitor”, scriam romane încă de
pe la șapte ani (asta chiar e pe bune, oricât de mitoman pare – îmi pare
rău că n-am păstrat caietul acela de matematică în care începusem, prin
clasa a doua, să scriu Tezaurul din Lacul de Smarald, o pastișă-plagiat
ordinară după Comoara din Insula de Argint a lui Karl May), așa încât e
destul de limpede că aveam de mic o conștiință destul de evoluată a
precarității separării genurilor. Pe atunci credeam în literatura de
imaginație, după cum se vede; acum, de când îmi exersez mitomania în
pagini tipărite, cred în literatura de memorie – dar știind bine că, de fapt,
memoria e imaginația în flăcări.
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„Cititorul empatizează mult mai ușor cu răniții, cu suferinzii, cu
traumatizații – probabil și fiindcă simte nelămurit că viața lui,
așa imperfectă cum e, e totuși mai bună decât a celor
vivisecționați în carte.”
- Există o generație tânără de poeți, e puternică, are ea altceva
de spus decât optzecismul și nouăzecismul (sigur, treci cu vederea
convenția periodizărilor cu etichete!)? Pe cine mizezi?
- Înțeleg că te referi prin „generație tânără” la douămiiști, de
vreme ce-i pui în succesiunea optzeciștilor & a nouăzeciștilor; însă nu
mai sunt nici douămiiștii chiar juni primi & primadone, au între 30 și 40
de ani, sunt deja capi de familie & burghezi responsabili. În plus, am
impresia că douămiiștii fac o singură generație de creație cu optzeciștii &
nouăzeciștii – au un aer de familie pronunțat, nepoții scriu, ca și bunicii,
o poezie narativă a cotidianului & biograficului, încercând să edifice
pseudo-epopei mai mult sau mai puțin confesive, centrate în jurul unui
Eu format & informat de materia discursivă pe care o coagulează. Chiar
și poemele mai experimentale, precum Budila Express, să zicem, sau
chiar Levantul, edifică în cele din urmă un astfel de ego supratextual. În
vreme ce post-douămiiștii, ca să le zic așa, îmi dau impresia că nu mai au
drept scop această individuație a unui ego unic; sigur, și poezia lor tot
individuație e, însă nu a unui singur eu, ci a unor voci plurale & nonbiografice. La Radu Nițescu, la Alex Văsieș, la Vlad Pojoga, la Cătălina
Stanislav eurile naratoare sunt când soldați în Irak, când naziști în
lagărele de exterminare, când cyborgi, când fete queer – poemele lor sunt
imaginative & fantaste ca niște videoclipuri, și de fapt modul lor de
gândire e chiar cel al videoclipului, asociind & colând imagini fără vreo
coerență semantică holistică, așa cum se petrecea la cei dinaintea lor. Noi
venim din Gutenberg, ei vin din Zuckerberg, ca să zic așa; noi încă mai
voiam coerența liniștitoare a rândurilor tipărite, ei se simt ca peștii-n apă
în haosul pulsatoriu al imaginației vizuale dezlănțuite. Eul nostru era un
eu-carte, al lor e un eu-videoclip. Fantasmatic &halucinatoriu. Am mare
încredere în scrisul lor – nu numai al celor patru enumerați mai sus, dar și
al altora – destui din Zona nouă, unii din SubNord (cenaclul lui Dan
Coman), unii din cenaclul timișorean Pavel Dan, în fine, sunt cu totul
vreo douăzeci de foarte tineri autori pe care-i urmăresc cu mare atenție,
încercând să învăț de la ei în timp real cum va arăta viitorul. (Și, în egală
măsură, cum va arăta trecutul.)
- Am simțit în cărțile tale de poezie decantarea unor experiențe
personale: relația cu tatăl tău, cu fiul, cu femeia iubită... Mă înșel? Ce
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rol joacă biografia în poezia unui autor? Sunt suferințele mai prolifice
decât bucuriile? E intimitatea o sursă?
- Da, suferințele par a fi mai prolifice decât bucuriile – dacă te
uiți, fie și numai cu o repede ochire, cum se spunea cândva, la istoria
literaturii, vezi că de la Oedip rege la Blestemații lui Palahniuk sau la
Legenda unei sinucideri a lui David Vann literatura a vorbit mai mereu
numai despre grozăvii, despre orori, despre traume. Am văzut cândva o
emisiune la TV5 cu Michel Houellebecq în care francezul spunea că
literatura traumei trece mult mai ușor la cititor decât literatura fericirii; o
constatase de altfel pe propria piele – el însuși începuse ca poet, cu La
Poursuite du bonheur, o carte de prin 1991 sau 1992, mediocră de altfel,
care-i demonstrase că cititorul nu prea empatizează cu o carte de poezie
despre fericire. Așa că s-a reorientat, trecând la proză – și încă la una a
traumei și a ororii, care se pun aproape singure în pagină. Spus mai
melodramatic, pagina absoarbe suferința cam cum absoarbe tifonul
sângele dintr-o rană majoră. Iar cititorul empatizează mult mai ușor cu
răniții, cu suferinzii, cu traumatizații – probabil și fiindcă simte nelămurit
că viața lui, așa imperfectă cum e, e totuși mai bună decât a celor
vivisecționați în carte. În vreme ce cărțile fericite i se par, taman pe dos,
jignitoare față de imperfecțiunea propriei existențe. Iar visul lui
Houellebecq, ca să revin la el, era acela de a ajunge cândva un scriitor
într-atât de bun încât să-și poată permite să scrie o carte bună de poeme
despre fericire. Și din punctul ăsta de vedere, găsesc că Emil Brumaru e
un poet admirabil – fiindcă el scrie de o viață întreagă poeme despre
fericire, și pe fericire, și nu înțelege cum pot scrie alții despre și pe
depresie. Sigur, asta-l face în egală măsură și un poet atipic – însă atipia e
întotdeauna un avantaj pentru poet. În ce mă privește, nu-mi dau seama
prea bine dacă literatura mea e traumatică sau fericită – mi se pare că am
argumente suficiente în ambele sensuri. E Sebastian în vis o carte fericită
– sau dimpotrivă? E Frânghia înflorită nefericită? Mie mi se pare că, fără
să vreau neapărat asta, am scris cărți în egală măsură de fericite &
nefericite; și nu înțeleg prea bine dacă asta e o calitate sau un defect. Dar,
mă rog, așa stau lucrurile, și nu pot face altfel.
- Ce relație ai avut cu Mircea Ivănescu? Ce a însemnat poezia lui,
în literatura română?
- Cu Mircea Ivănescu am avut o prietenie implauzibilă, dată fiind
atât diferența enormă de vârstă (era cu 47 de ani mai mare decât mine),
cât și de talent & anvergură. Nu-mi dau seama prea bine de ce m-a primit
lângă el, și de ce a făcut-o cu atâta căldură; deși nu era un declarativ, mia făcut uneori niște declarații de o efuziune năucitoare. N-am nici o
îndoială că, fără prietenia cu el, n-aș fi priceput niciodată nimic din
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literatură; și, probabil, nici din viață. De la el am înțeles cât de
consubstanțiale sunt scrisul și viața; tot de la el, că poetul trebuie să n–
aibă nici un pic de emfază în gesticulația cotidiană; tot de la el, că
pathosul autoadmirativ e întotdeauna suspect; tot de la el, că în poezie
marile revoluții se fac de marii tradiționaliști (în sensul în care Pound și
Eliot sunt astfel de devoți ai Tradiției); și tot de la el, în fine, că
supravegherea strictă a moralității proprii se face fără a-i judeca pe alții.
În cartea lui despre Eduard Limonov, Emmanuel Carrère citează o sutră
budistă care spune ceva de genul: „cine se simte superiorul, inferiorul sau
egalul altui om n-a înțeles nimic din realitate”. Am certitudinea că
Mircea Ivănescu înțelegea enorm de mult, poate chiar prea mult din
realitate. Poemele lui au, de aceea, în ciuda aparenței evanescente,
consistența unei realități în care totul e inteligibil; și nu mi se pare, în
siajul ideii ăsteia, deloc întâmplător că poezia română de după el e una a
realității. Chiar și azi, în poezia celor mai tineri, pe care-ți spuneam c-o
găsesc diferită de poezia generației 80-2000, am impresia că modelul
ivănescian e încă prezent, chiar dacă difuz & inconștient. Nici un alt poet
român n-a influențat, pe termen atât de lung & de amplu, poezia secventă
lui.
„Scriu despre sinucidere la fel cum scriu despre iubire sau despre
paternitate – fără să pretind că am înțelesul lor ultim”
- Ai pomenit uneori sinuciderea, în textele tale. Cum te raportezi
la acest gest?
- Indecis. Nici compătimitor, nici admirativ. Știu că nu e nici un
gest de curaj, nici unul de lașitate. E răspunsul unic pe care l-au găsit
oamenii aceia într-un anumit moment al existenței lor. Cum spuneam, ei
nu trebuie pentru asta nici admirați, nici compătimiți. De altfel, îi
compătimesc categoric mai mult pe supraviețuitorii sinucigașilor decât pe
sinucigașii înșiși; moartea sinucigașului se consumă într-o clipă, sau în
câteva minute, însă aceeași moarte lucrează vreme de decenii în
supraviețuitorii lor, care-i iubesc. Iar culpa supraviețuitorului, despre care
vorbesc tratatele de suicidologie, e chiar oribilă. În plus, sinuciderea e
ereditară, statisticile arată că cei care au avut o supraviețuire în familie
sunt de cinci până la zece ori mai predispuși la suicid decât ceilalți.
(Vezi, de exemplu, sinuciderile urmașilor Sylviei Plath.) Așa că, deși
scriu despre sinucidere de atâtea cărți încoace, nu sunt nici un adept, nici
un inamic al ei. Literatura mea nu e, măcar din punctul ăsta de vedere,
motivațională. Scriu despre sinucidere la fel cum scriu despre iubire sau
despre paternitate – fără să pretind că am înțelesul lor ultim. Constat doar
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că-s cele mai complexe teme pe care le am, și mă bucur să știu că nu le
voi putea epuiza vreodată.
- Boema e importantă, pentru un poet? Câtă boemă, atîta lirism?
- Credeam că e importantă, într-adevăr – și credința asta m-a ținut
până prin 2009, când am renunțat total la alcool. (Sau când el a renunțat
la mine, nu pot fi prea sigur cum stau exact lucrurile.) Însă acum știu pe
propria piele că e absolut secundară – am scris considerabil mai mult, și
sper că mai bine, de când nu mai practic boema. Am ajuns un grafoman
sadea, cum spun fără cea mai mică urmă de glumă. De altfel, sunt
recunoscător grafomaniei mele – după ce m-am lăsat de alcool, cel mai
greu lucru nu a fost sevrajul fizic, care a trecut în o săptămână-două, ci,
prețios spus, refacerea pactului cu timpul. Ca să simplific, iată despre ce
e vorba: când bei, petreci ore în șir în cârciumă, uneori de dimineața până
seara, așa încât zilele trec fulgerător de repede – ca în poemul acela al lui
Ion Mureșan, „până la amiază, de trei ori se face toamnă, şi de trei ori se
face primăvară, / de trei ori pleacă păsările în ţările calde şi de trei ori se
întorc”. Când nu maibei&nu mai pierzi timpul în paradisul acela oribil,
ziua are deodată 24 de ore, care trec înfiorător de încet, secundele sunt tot
atâția viermi otrăvitori pe sub piele, cum spune Peter Beagle în
Ultimalicornă. Iar cei care cad din nou în alcoolism, cum am citit apoi în
literatura secundară, o fac nu atât din dependența fizică, dar pentrucă nu
știu cum să administreze cantitatea asta enormă de timp. Eu am avut
noroc cu scrisul – instinctiv, mi-am umplut timpul scriind, din ce în ce
mai mult&mai compulsiv (la fel de mult&compulsiv pe cât beam). Pot
spune, așadar, că grafomania mi-a salvat la propriu pielea. Mi-a făcut
timpul din nou comensurabil. Literatura și-a făcut așadar din plin datoria
față de mine (dac-o fi avut vreuna). Îmi rămâne mie să-mi mai fac datoria
față de ea (dacă, din nou, oi fi având vreuna).
- Care crezi că a fost momentul-cheie al schimbării de paradigmă
în istoria poeziei românești? Când a început poezia română să fie poezie,
și nu declamație patriotardă?
- E ușor de datat, nu-i nici un chichirez: momentul cu pricina e 15
aprilie 1870, când Eminescu publică în Convorbiri literare minunatul lui
poem Venere și Madonă. Până atunci, poezia noastră fusese cel mult
grațioasă, dar nu li mare. (Sper din suflet să mă ierte Alecsandri &
Bolintineanu, să nu fie îmbufnați pe mine atunci când ne vom vedea unde
ne vom vedea.) Sigur, dacă vorbim într-o cronologie absolută, nu într-una
a publicării, atunci poezia noastră cu adevărat mare o putem data chiar la
1800 sau 1812, o dată cu Țiganiada; însă, din nefericire, poemul lui
Budai-Deleanu a apărut cu acea întârziere enormă, încât nu a mai putut
influența cu adevărat poezia română. Asta dacă nu înțelegem Levantul ca
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pe un poem aflat în relație de atașament sau de opoziție cu Țiganiada;
însă, chiar și așa, între cele două texte nu se regăsește câtuși de puțin acea
„anxietate a influenței” care să demonstreze caracterul intimidant &,
deci, viu al Țiganiadei. Firește, cu totul altfel ar fi arătat poezia noastră
dacă Țiganiada ar fi fost publicată la vremea scrierii ei; maturizarea
literaturii noastre & sincronizarea cu cea occidentală s-ar fi produs
probabil încă din secolul al XIX-lea. Așa însă, până una-alta, având în
vedere cronologia factuală a publicării, iar nu cea contrafactuală din fraza
anterioară, poezia noastră mare începe la 15 aprilie 1870. Nici mai
devreme, dar nici mai târziu de atât. Avem 142 de ani de poezie mare;
ceea ce înseamnă deja o tradiție suficient de consistentă ca să știm că
putem sta fără complexe alături de marile tradiții poetice europene – mai
îndelungate, dar egal de strălucitoare.
„Profit de ocazie ca să fac aici un mic elogiu al soacrei mele – fără
devoțiunea & răbdarea ei, n-aș avea o bună parte din timpul fizic caremi rămâne pentru scris…”
- Zi-mi ceva despre momentul Mihai Eminescu, în cultura
autohtonă!
- Tocmai ți-am spus mai sus. Dar, ca să reiau ceva ce am mai
spus, adaug: Eminescu este, probabil, poetul român pe care l-am recitit
cel mai frecvent. În studenție, cel mai mult îmi plăceau marile lui
panorame vizionare, mai ales apocaliptica lui (adică deopotriva revelația
și eshatologia), pe care mi-am și făcut licența. Apoi, pe la 25 de ani, au
început să-mi placă mai ales poemele lui perfecte metric dintre 1880 și
1883, implauzibil de cristaline, în care metriza poetică naște din
constrângerile prozodice o muzică parcă spontană și, în orice caz,
nemaiauzită în limba română până atunci (și nici după aceea, de fapt).De
la 30 de ani și până acum, caut să recitesc mai ales poemele, destul de
puține ce-i drept, care anticipează poeticile biografiste, de la Bacovia la
douămiiști – începând cu sonetele din 1879, cele cu Afară-i toamnă,
frunză-mprăștiată, în care e de fapt tot Bacovia într-o coajă de nucă. Ce
mi se pare exemplar la Eminescu, pe lângă biografia lui neverosimil,
aproape inuman de pură, e că toate aceste poetici, atât de diferite între
ele, sunt trăite la fel de intens și realizate la fel de superlativ; n-a fușerit
nimic, a trăit fiecare poetică (și fiecare poem) de parcă de asta depindea
viața lui. Și, într-un fel, a și depins. Și, odată cu viața lui, și a noastră. E
poetul de care depinde toată poezia română, în fond.
- Aud de tot felul de evenimente care asociază recitarea în public
cu muzica. E mai eficientă poezia citită, sau cea ascultată? Adică poetul
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trebuie să fie un performer, sau un scriitor? Are poezia de azi valențe
retorice, evenimențiale?
- Eu sunt un performer jalnic, așa că nu știu dacă ai nimerit prea
bine cu întrebarea asta. Însă îi admir pe performerii extraordinari care
sunt Ion Mureșan, V. Leac, Chris Tanasescu, Claudiu Komartin – și, dacă
vrei, chiar și tânărul Vlad Pojoga. Cred că publicul de azi, atât de
obișnuit cu Evul Media, are nevoie de un tip mai performativ de captație
– și e un mare noroc că avem azi câțiva poeți care excelează și în scrisul
poeziei, și în performarea ei, fiindcă am văzut deseori cu propriii ochi
cum pot face ei să răspundă & să facă empatic un public altfel inert sau
chiar mefient față de poezie. Așadar, poți foarte bine să fii un scriitor
excelent și un performer pe măsură – dar e greu, și de asta sunt rare
figurile de acest fel. Tocmai de asta le prețuiesc atât de mult. (Ceea ce nu
înseamnă că poeții care nu-s și performeri sunt cumva inferiori – Mircea
Ivănescu, de exemplu, își citea foarte grăbit poemele, cerându-și parcă
scuze ascultătorilor că le ocupă timpul cu aiurelile lui; CD-ul audio cu
lecturi ale lui Mircea Ivănescu scos de Casa Radio în 2012, Biografii
imaginare, e elocvent în privința asta. Însă poetul rămâne la fel de mare,
indiferent de lipsa de entuziasm & pricepere retorică cu care-și citea
poemele.)
- Familie și scris, bun la ambele! Cum le împaci?
- Ești din nou prea generos cu mine, așa că n-o să răspund. Nici
nu e, de altfel, treaba mea să judec cât de bine practic scrisul sau iubirea.
De fapt, profit totuși de ocazie ca să fac aici un mic elogiu al soacrei
mele – fără devoțiunea & răbdarea ei, n-aș avea o bună parte din timpul
fizic care-mi rămâne pentru scris. Nu prea pricep de altfel mitologia
malițioasă & injustă la adresa soacrelor; pentru mine unul, e un noroc
extraordinar că socrii mei locuiesc la vreo cinci minute de noi. Și nu doar
pentru mine – ci mai ales pentru Sebastian, pentru care iubirea are astfel
un corelativ obiectiv de două ori mai vast.
- Vezi vreo diferență între provincie și capitală, în literatură?
Vreau să spun în domeniul vizibilității, nu neapărat al valorii, deși și
aici...
- Nu, sigur că nu văd nici o diferență. Destui dintre cei mai buni
poeți ai generației mele trăiesc în ceea ce se cheamă provincie – la Cluj,
Bistrița, Iași, Arad sau cine mai știe unde. Și, cu toate că trăiesc în
„provincie”, sunt la fel de vizibili, ba chiar mai vizibili decât mulți alții
trăitori la București. De altfel, nici nu cred că mai există propriu-zis
„provincie” – ca toate formele de autoritate, și cea literară s-a
descentralizat atât de mult, încât nu mai există Centru, ci câteva centre, al
căror număr e mereu în proliferare. Singurele avantaje ale Bucureștiului
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față de celelalte centre au rămas: 1) numărul categoric mai mare de
evenimente culturale, la care nimeni nu-i poate concura; centrele mai
mici au și ele evenimente majore – TIFF, Festivalul Internațional de
Teatru, ASTRA Film etc., însă ele se întâmplă o dată pe an, în vreme ce
la București evenimentele importante sunt mai tot timpul; 2) posibilitatea
de a-ți găsi mai lesne un job în zona editorială/literară/culturală. În rest,
nu mai există practic nici o problemă pentru legitimarea de către critică a
unui scriitor bun care nu trăiește în București. Chiar dacă toți criticii, din
toate generațiile, de toate orientările, ar face un pact malefic pentru a
ignora un anume scriitor genial din „provincie”, pura & simpla existență
a Internetului le anulează instantaneu eficiența pactului. În fine, e ca în
teoria paranoicului – cine se simte în provincie, este provincial. Se
exilează singur din centru. Dar, la urma urmei, cum literatura exilului e
atât de imensă, nici măcar n-ar fi o atât de mare catastrofă.
- Îți mulțumesc de amabilitate, dragă Radu Vancu, și iartă-mi
salturile de la una la alta! Incoerența e și ea un semn al raportului dintre
biografie și poezie, cam ceea ce am și urmărit aici!
- Mulțumesc și eu, dragă Adrian. Mă tem că incoerența a fost mai
degrabă a mea.
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Un poem de
Radu Vancu

Iubitul tău mortul
Ce-ţi spune unul din morţii tăi
cei mai dragi, cel mai iubit dintre morţi,
când te lasă inima să-l visezi:
„Nu te speria, e teribil de simplu,
tot ce ţi s-a spus în cei şapte ani
de acasă e adevărat:
oamenii există şi sunt buni.
Sufletele există bine mersi,
culcuşite în straturile cărnii
ca recidivistele în paturi supraetajate,
tandre şi caline homicide.
Iar de răspuns ţi se va răspunde
răspicat, exact când spui „înger
îngerelul meu ce mi te-a dat” aerul
se va crâmpoţi, smuls
de peste lucruri ca ambalajul lucios
de pe un cadou demult promis,
şi dinăuntrul aerului va sări,
cu mişcări profesionale de stripperiţă
ţâşnind din tort, îngerelul.
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Cât o să-l priveşti gură cască, se va duce
hopa suuus, după care va coborî
ca un deltaplanist spre tine. Atâta doar
că mai mereu, ca din nebăgare de seamă,
îngerelul aterizează într-o legiune de porci
şi al naibii parc-ar fi de mercur,
aşa intră şi se întinde prin corpurile porceşti.
N-apuci să te minunezi mult, o mână
nevăzută îţi arde golăneşte doi dupaci
după ureche, te întinde pe spate,
cu un scalpel nevăzut îţi deschide
cuşca pieptului, duce apoi
degetele nevăzute pline de sânge
între buzele nevăzute pline de sânge
şi şuieră cu schepsis de porcar.
Iar porcii se apropie cumva tandru
de tine, îşi aliniază râtul
pe laturile trocuţei de coaste
şi, fericiţi de lături proaspete,
clefăie sângele, hăpăie inima.
Abia atunci, culcat pe spate,
vezi panoramaţi pe cer, buluciţi ca porcii,
turme de îngerei cu boticurile roşii-roşii,
numai incisivi, canini şi molari, râzând la tine.
Cum ziceam, să nu te sperii: aşa începe
răspunsul, şi toţi îl merităm.
E teribil de simplu, îngerelul râzând de după slănini
o să-ţi explice cu vremea totul”.
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Jurnalul
unei
dezamăgiri

Între numeroasele mărturii tipărite în România, în ultima vreme, despre
convulsivul secol XX (anii interbelici, așa-zisa perioadă ”de tranziție” postbelică și
deceniile dicaturii comuniste) există câteva care prezintă unele similitudini, atât în
privința condiției specifice a autorilor (origine, formație, vocație), cât și în aceea a
parcursului socio-profesional. Mă refer la cărțile semnate de Ion Ianoși, Paul Cornea,
Nina Cassian ș.a. Între acestea, cele două volume ale Mariei Banuș intitulate
Însemnările mele (Ed. Cartea românească, București, 2014; I. 1927-1944, 548 p; II.
1945-1999, 650 p.; text stabilit, note și comentarii de Geo Șerban) au o serie de
caracteristici care le conferă un interes aparte: apariția lor este postumă, avem de-a face
cu un jurnal (care nu oferă ”avantajul” memoriilor, în care autorul poate să revină de la
distanță cu reconsiderări, corecturi, completări etc.) și acoperă o mare perioadă de timp.
Nu e locul aici pentru comparații, dar dacă ar fi să-i găsim un corespondent jurnalului
Mariei Banuș acela ar fi chiar Jurnalul lui Mihail Sebastian.
Recunosc că, așa cum au procedat și alți cititori ai Însemnărilor pe care i-am
contactat, am început lectura cu volumul al doilea, răspunzând tentației de ”a descoperi”
fețele ascunse ale vieții noastre literare ceva mai recente. Am găsit câteva lucruri, dar nu
foarte multe. Pentru că, pe de o parte, Maria Banuș nu s-a bucurat de o prezență prea
consistentă și îndelungată în diversele ”comitete și comiții” ale birocrației comuniste (în
pofida faptului că ”și-a dat obolul” proletcultist care i-a șifonat serios imaginea, fixândo în șabloane care rezistă și azi); iar pe de altă parte, pentru că scriitoarea se arată
preocupată în paginile ei diaristice mai degrabă de chestiuni de creație (între altele,
lucrul la un roman nicicând terminat!) și de limpezirea raportului cu ideologia de stânga,
asumată sincer dar mereu înșelătoare în aspectele ei ”practice”. Așadar, avem un jurnal
care problematizează la nesfârșit, deși își găsesc locul în el și personaje deopotrivă
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interesante și ciudate, și situații dramatice, și observații contrariante, și note de lectură
pertinente (a continuat să citească până în ultimele clipe, fiind la curent – de pildă – cu
apariția optzeciștilor, promoție literară foarte îndepărtată de a ei).
Având sub ochi mia de pagini a Însemnărilor mele, îți dai lesne seama că
efortul editorului de a le recupera dintre celelalte manuscrise, de a le transcrie și de a le
explica a fost unul enorm. Nu cred că altcineva, fără experiența, pasiunea, perseverența
și curajul (da!) istoricului și criticului literar GEO ȘERBAN ar fi reușit. Iată câteva
detalii în discuția care urmează. (E.N.)

Geo Şerban în dialog cu Emil Nicolae
- Domnule Geo Şerban, pentru început v-aş ruga să-mi spuneţi unde
aţi găsit şi unde aţi putut investiga / cerceta arhiva Mariei Banuş. Ştiu că o
cunoşteaţi demult pe scriitoare, fapt care reiese şi din Însemnările ei…
G.Ş.: Când am început lucrul la ediţia Însemnărilor, arhiva se afla în
păstrarea pictorului Tudor Banuş, unul din cei doi fii ai poetei (stabiliţi în
Franţa), pe care-l cunoscusem în copilăria sa, în casa părinţilor săi din
Bucureşti.
- Eraţi la curent cu existenţa jurnalului?
G.Ş.: Nu doar eu, mai multe persoane din anturajul scriitoarei ştiau
despre acest jurnal. Dar am avut o mare problemă ca să-l pot „extrage”
dintre miile de foi ale arhivei, care mai conţine pagini de proză şi eboşe
poetice. Mai ales că Maria Banuş nu-şi făcea însemnările totdeauna în
caietele special destinate acestora, ci mai scria şi pe foi volante, pe bloc65

notes-uri sau pe alte suporturi la îndemână, funcţie de împrejurări. De aceea
nu exclud posibilitatea ca, după apariţia acestei ediţii din Însemnările mele,
să mai apară noi fragmente din jurnal, neidentificate de mine. Precizez însă
că nu-mi închipuiam că Maria Banuş şi-a început jurnalul în 1927, la vârsta
de 13-14 ani. Acesta a fost unul din motivele pentru care am întârziat cu
unul-doi ani publicarea… Transcrierea a fost îngrozitoare! Am reuşit să pun
în ordine însemnările, dar am constatat că mă aflu în faţa multor goluri.
Unele au apărut din motive „istorice”: de pildă, câteva caiete din anii 19331934 au fost distruse chiar atunci de mama poetei, pentru că se refereau la
relaţia cu Zaharia Stancu, neacceptată de familie. Alte goluri erau voite,
pentru că în anumite momente poeta abandona jurnalul, pur şi simplu!
- Astăzi arhiva e tot în Franţa? Întreb lucrul acesta gândindu-mă la
eventuala intenţie a cuiva de a „verifica” autenticitatea jurnalului, sau la
posibilitatea de a fi întocmită, cândva, o ediţie cu lucrările literare ale
poetei, rămase indite, ori cu variante.
G.Ş.: Eu le-am spus băieţilor Mariei Banuş că e păcat ca arhiva să
rămână în Franţa, sub riscul de a fi pierdută sau distrusă. Aşa că, astăzi, ea se
află depusă la Biblioteca Academiei Române… Însă, apropo de autenticitate
şi de golurile amintite mai sus, pot să-ţi spun că, în pofida efortului meu de a
fi cât mai riguros, unii cititori au fost uimiţi. A venit la mine o doamnă chiar
azi (interviul e înregistrat în 29 aprilie 2014 – n. E.N.) şi mi-a spus că nu
poate să creadă că asemenea lucruri le-a scris o fetiţă de 13 ani, bănuind că
scriitoarea şi-a revizuit şi completat însemnările mai târziu, în vederea
tipăririi lor. Am liniştit-o, spunându-i că unele dintre însemnările din anii de
început sunt scrise chiar pe caietele de şcoală, pe verso-ul paginilor care
cuprind note de la o lecţie de istorie universală şi se poate verifica… Cât
despre posibilitatea ca unele însemnări din perioada proletcultistă să fi fost
suprimate sau „coafate”, cum mi-au spus alţi cititorii, te asigur că nu s-a
întâmplat aşa ceva. Nu există „rescrieri”: pregătind textul pentru tipar, am
avut ocazia să urmăresc transformările din grafia autoarei, de la scrisul
şcolăriţei din anii '30 până la scrisul de la maturitate şi, apoi, de la
bătrâneţe... Sunt momente în care grafia devenea aşa de nervoasă –
exprimând starea poetei, încât avea aspectul de scriptio continua. A trebuit
să descifrez şi să separ cuvintele. Au fost zile când puteam să stau o
dimineaţa întreagă pe un cuvânt! Dar ştii ce se întâmplă când te
încăpăţânezi, aşa că făceam o pază, ca să revin apoi cu o privire proaspătă.
Totuşi, despre sensul exact al câtorva cuvinte mi-am dat seama abia la
corectură! De aceea a durat zece ani munca la această ediţie (am început
efectiv în 2004). Deşi între timp am mai făcut şi alte lucruri, scoţând cărţile
despre Marcel Iancu, Mihail Sebastian ş.a. Simţeam nevoia acestor „pauze”!
- Înţeleg că recuperarea Însemnărilor a presupus un efort enorm…
G.Ş.: Mai întâi am discutat cu Tudor Banuş despre arhivă. Eu sunt o
fire curioasă şi când aflu despre aşa ceva mă inflamez imediat! Dar nu
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cunoşteam exact dimensiunea ei. Era depozitată în cutii, geamantane, sertare
etc. pe care nu le deschisese nimeni. Am pornit la separarea jurnalului de
restul materialului şi am început să fac copii xerox la Paris, ajutat de soţia
mea, Daniela. Am stat acolo o vară întreagă, vreo 5-6 săptămâni, copiind
cam 3000 de pagini. Tudor Banuş s-a implicat mult, pentru că lucram în
atelierul lui. La un moment dat m-a cuprins disperarea, pentru că-mi lipseau
multe fragmente diaristice din anii 70-80, despre care am aflat că fuseseră
„lăsate la Bucureşti”! Aşa că, după ce am expediat sau transportat copiile
făcute în Franţa, mi-am continuat lucrul aici, la Bucureşti.
- Domnule Geo Şerban, eu unul – când am avut în mână cele două
volume din Însemnările mele şi, pe deasupra, ştiind ce a însemnat
laboratorul unui scriitor în deceniile premergătoare inventării PC-ului –
mi-am dat seama de complexitatea pe care o presupune activitatea unui
editor pasionat şi serios. De aceea nu-mi rămân decât să vă felicit!.. Însă,
pe de altă parte, ştiu la fel de bine că vor exista cititori care se vor grăbi să
treacă cu vederea efortul profesional pentru a se grăbi să acuze faptul că vaţi ocupat de un scriitor cel puţin „controversat”, dacă nu de-a dreptul
antipatizat…
G.Ş.: M-am gândit că se vor muta asupra mea accentele critice, eu
devenind un fel de „exponent” al poetei. După ce am publicat câteva
fragmente din Însemnări în revista Observator cultural, s-au găsit persoane
care să-mi reproşeze că mă ocup de autoarea cunoscutelor poeme
proletcultiste „La masa verde” sau „Ţie-ţi vorbesc, Americă”. Dar asta nu
m-a deranjat. Deoarece pentru mine e foarte clar că acest jurnal reprezintă
un moment de conştiinţă care poate să marcheze înţelegerea raporturilor
exacte cu comunismul. Noi încă nu am normalizat perspectiva istorică
asupra comunismului şi amestecăm fel de fel de lucruri. Modul în care
Maria Banuş revine o dată, şi încă o dată, şi iarăşi, considerând că nu-i
suficientă limpezirea, denotă că trăia sentimentul – indus de atmosfera din
jur – că trebuie să-şi asume „vinovăţia” la nesfârşit. Ştim şi alte cazuri în
care scriitori / artişti ajunşi din trecut în perioada de după revoluţie au trebuit
să-şi toarne cenuşă în cap într-o cantitate disproporţionată faţă de
eventualele „greşeli” săvârşite. Maria Banuş a plecat cu dezamăgirea /
convingerea că va rămâne în postumitate ca autoare a unei singure cărţi: mă
refer la Ţara fetelor…
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Cinesunta

fragment de roman de Viorel Savin
…Da, domnule ambasador, mă simţeam în siguranţă acolo.
Eram convinsă că scăpasem, - poliţiştii nu puteau fi atât de netoţi
încât să orbecăiască aiurea prin ploaia care se dezlănţuise de nu se mai
distingea nimic în jur, nici măcar la o jumătate de metru. Cu o bucurie
enormă în suflet m-am pomenit că, dintr-odată, ieşisem din lume. - Ca să
nu zic că, după ce trecusem prin tot felul de spaime teribile, scăpasem de
ea… în grădina aceea! Peste câteva zile aveam să aflu de la Băiatul cu
zulufi, care, recunoscându-mă, m-a abordat pe cheul râului, că
ajunsesem în grădina vechii locuinţe a marchizului de Nadlis. Urmaşii
acestuia donaseră domeniul primăriei, pentru ca aceasta să organizeze
acolo un centru cultural. Însă, spre norocul meu, primarul, pentru care
idealul suprem al oamenilor de pretutindeni nu putea fi altul decât
umplerea burţilor, hotărâse sigilarea intrărilor şi trecerea domeniului în
conservare, - „până la identificarea unor modalităţi eficiente de
exploatare”.
Între timp, ploaia se transformase în potop.
Udă până la piele am alergat spre intrarea acoperită cu ţiglă
ceramică din spatele casei şi am sărit în pridvorul flancat de stâlpi de
stejar sculptaţi sub forma unor şuruburi enorme care susţineau şarpanta.
Da, da, scăpasem!
Era cald. M-am dezbrăcat la piele şi am început să-mi storc hainele.
Întâi mi-am stors cămaşa. După ce am stors-o am scuturat-o ca să nu
facă cute, uscându-se, şi am îmbrăcat-o fără să-i închei nasturii.
Când am început să-mi storc blugii, mi-am amintit de bucata de pizza
strecurată în buzunar, la motel. Am recuperat-o cu grijă, fiindcă, presată
în buzunarul pantalonilor uzi leoarcă, se transformase într-un terci
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dezgustător. Simţeam că leşin de foame şi, totuşi, am mâncat-o. Încet, ca să zic aşa, picătură cu picătură.
În loc să mi se potolească, foamea mi se stârnise şi mai tare.
Mi-am rotit privirile de jur împrejur şi abia atunci am văzut livada
încărcată cu roade şi am mai văzut foarte multe fructe roşii în zmeuriş. Mi-am propus să aştept încetarea ploii.
Mi-am stors blugii de apă şi, atmosfera fiind destul de caldă, mi i-am
îmbrăcat, cum am procedat şi cu cămaşa, pentru ca să-i usuc. Apoi m-am
rezemat cu umărul de stâlpul pridvorului. Totul era atât de real…!
Ploaia, mirosurile stârnite de ea, cerul încruntat de deasupra grădinii,
clădirea lângă care mă adăpostisem…! Tot ceea ce mă înconjura, în
firea lui cunoscută de mine în situaţia aceea specială era dureros de
palpabil şi de concret. - …Numai de mine însămi mă îndoiam,
întrebându-mă obsesiv: nu cumva, nu cumva eu nu eram decât doar… un
vis din somnul meu; imposibil de controlat?
După o vreme, după ce ritmul sângelui în vene mi s-a armonizat cu
murmurul aromitor al ploii, şi după ce i-am privit acesteia, îndelung,
firele strălucitoare, întreţesute cu razele soarelui de dimineaţă, ca
hipnotizată, am simţit că mi se închid ochii. Eram extrem de obosită şi mi
se părea că ploaia, în loc să se potolească, se înteţea tot mai mult.
Deşi îmi era rău de foame, am hotărât să-mi caut mai întâi un refugiu
în clădire. Am observat că în uşa din spatele meu, unul dintre ochiurile
de geam fusese spart. Cineva, cu siguranţă că acelaşi străin care forţase
lacătul portiţei metalice de la grădină, spărsese şi geamul, după care îşi
introdusese mâna prin spărtură, întorsese cheia cu intenţia să jefuiască,
şi intrase.
Am apăsat clanţa şi uşa s-a deschis singură spre interior, parcă…
chemându-mă.
Am străbătut un culoar întunecos. Din pricina oboselii l-am parcurs
fără pic de teamă sau de prudenţă şi, ajunsă la capătul puterilor, am
intrat într-o cameră prelungă cu pereţii înalţi, acoperiţi cu tot felul de
colivii goale cu uşiţele deschise în lături şi cu lumina zilei filtrată prin
vitralii cu desene ciudate. M-am trântit pe un pat acoperit cu tot felul de
pături şi de perne care miroseau a praf şi a stătut.
Cred că am adormit instantaneu.
*
*

*

O durere atroce îi răscoli intestinele şi o făcu să se ghemuiască cu
genunchii spre gură. Gemu în somn. După câteva clipe de încordare
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durerea i se atenuă şi muşchii corpului i se relaxară. Îşi întinse picioarele
şi se răsturnă pe spate cu braţele desfăcute în lături. În scurt timp
respiraţia îşi reluă ritmul firesc şi, disipându-se în liniştea în care avea
senzaţia că pluteşte ca într-un lichid cald şi onctuos, încercă să
întredeschidă o portiţă de vis, - singurul teritoriu în care se afla în
siguranţă. Dar, din pricina poziţiei incomode a gâtului, un val de aer
repezit printre amigdale îi zgudui vălul palatin şi sforăi scurt. Speriată de
zgomotul neobişnuit sări în şezut. Clipi des, încercând să identifice locul
unde se află. Recunoscu vitraliile ferestrei, sumedenia de colivii goale
atârnate pe pereţi, patul tare acoperit cu pături şi cuverturi prăfuite…
„…cât oi fi dormit?”
Îşi frecă ochii îndelung cu dosul pumnilor. După intensitatea luminii
care făcea să strălucească vitraliul ferestrei, părea să fie amiază. Căscă
involuntar, apoi coborî din pat. Constată cu surprindere că dormise cu
sandalele în picioare. Foamea neostoită îi înnoda dureros intestinele şi îi
procura o insuportabilă senzaţie de vomă.
„…parcă am văzut o livadă, când am sosit…!”
Părăsi temătoare, camera.
Străbătând cu precauţie culoarul către micul pridvor prin care intrase
de dimineaţă în clădire se gândea cât de minunat ar fi fost dacă aceasta
nu ar fi fost locuită. Când simţi scrâşnindu-i sub tălpi sticla de sub
geamul spart al uşii, gândi că era cu adevărat norocoasă:
„…dacă ar fi existat pe aici vreun paznic măcar…, cioburile ar fi
fost măturate!”
De lângă pridvor, grădina se întindea până sub gardul metalic potopit
de iederă. Vegetaţia pâlpâia verde în lumina bogată a soarelui. Alei
prunduite, trasate după un plan gândit în funcţie de havuzul ce-şi etala
interiorul strălucitor de marmură cioplită în formă de scoică, îi conturau
parcelele altădată înnobilate cu plante ornamentale. Acum, vegetaţia
sălbatecă ce o invadase era străpunsă doar ici şi colo, semn că victoria
încă nu fusese decisă, de tufe de trandafiri, de irişi, de hortensii, de
boschete de liliac sau de alte plante domesticite şi care, lăsate de om de
izbelişte, încercau să supravieţuiască fără ajutorul lui.
În mijlocul havuzului, un ţâşti de apă expulzat anemic din trompeta
unui heruvim cu obrajii exagerat de umflaţi pentru obţinerea unui rezultat
atât de precar, dovedea că Natura, deşi pândise cu răbdare momentul
potrivit, nu reuşise să-şi ducă la capăt răzbunarea împotriva ordinii
impuse de om. – Se grăbi spre fântână şi, cufundându-şi palmele făcute
căuş în alveola plină cu apă limpede a scoicii de marmură, şi le umplu şi
bău cu nesaţ. Şi le umplu încă o dată şi, pe măsură ce o sorbea, apa îi
înlătura senzaţia neplăcută de… „rău de foame”.
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Îşi aruncă apă din belşug pe faţă şi inspiră adânc, îndreptându-şi
spatele în timp ce cerceta, cu uimire, împrejurimile.
„…dar… Doamne, am dormit într-un castel!?...”
Clădirea de piatră în care îşi găsise adăpost avea baza dreptunghiulară,
cu pereţii înalţi sprijiniţi cu contraforţi de zidărie masivă până sub
ferestrele vitrate cu scene intens colorate de la etaj, inspirate din Biblie.
Din centrul edificiului se înălţa, acoperit cu ardezie, un foişor rotund
prevăzut cu fante prelungi prin care se putea ţine sub observaţie întreg
teritoriul înconjurător.
„…acolo sus trebuie să ajung!”
De-a dreptul emoţionată îşi alergă privirile în stânga castelului peste
porţiunea delimitată de un gard de scânduri montate de-a lungul pe stâlpi
de salcâm, - probabil fosta grădină cu zarzavat a acestuia, apoi,
întorcându-se în loc, şi le petrecu peste alunişul care obtura portiţa
metalică prin care pătrunsese pe domeniu, după care, lent şi aproape în
extaz, după ce înregistrase în trecere existenţa zmeurişului parcă luminat
de mii de fructe roşii şi a tufelor de coacăze, şi le opri asupra livezii. Nu
putu rezista chemării merelor date în pârg, caiselor aurii şi prunelor brunalbastre ce reflectau îmbietor lumina prefirată printre frunzele înviorate
de ploaie.
Trecu direct în livadă prin iarba înaltă care-i uda plăcut picioarele
goale, încălţate în sandale. Se opri sub primul măr, rupse de pe creangă
fructul care i se păru a fi cel mai copt şi cel mai parfumat şi, înfometată,
muşcă din el o bucată atâta de mare, şi cu atâta forţă, încât îşi simţi
gingiile presate până la sânge. Nu se opri. Împinsă de foame, zdrobi în
cerul gurii pulpa zemoasă şi fragedă, apoi o mestecă cu lăcomie,
înghiţindu-i pe la rădăcina limbii aproape imobilizată de bucata uriaşă de
fruct, seva dobândită în surplus. – Abia dacă mai putea respira de graba
de a înghiţi; de plăcere; dar şi de teamă…
Mâncă, unul după altul, încă trei mere mari, cu tot cu căsuţele
lemnoase în care îşi ascundeau sâmburii deja înnegriţi din copt.
După ce-şi potoli foamea se opri, brusc încremenită: da, era mulţumită
pentru că, în sfârşit, îşi stinsese nevoia dureroasă de a se ascunde.
„…dar…, de ce mă ascund?!...”
Prin minte i se derulară rapid scene care îi provocau frisoane: cea cu
Pierre părăsit în maşina zdrobită de bariera încuiată… de dânsa; cea cu
şoferul cawboy lăsat de dânsa să se zbată ca un gândac căzut pe spate, cu
piciorul frânt, pe marginea şoselei; apoi, urmărirea sa de către maşina
poliţiei, - provocată cu inexplicabilă inconştienţă tot de dânsa…!
Reînnoită, atroce până la tăierea respiraţiei, o răvăşi din nou
convingerea că înainte de desfăşurarea acestor teribile întâmplări, cu
71

dânsa se petrecuse altceva; ceva cu mult, cu mult mai grav; săvârşit tot
de dânsa! - Nu-şi putea aminti sub nici un chip din ce motiv, de când şi
mai ales ce îi arunca în prezentul pe care şi-l detesta până la vomă, acele
emoţii devastatoare care se pare că ţineau de existenţa unei anumite clipe
nefericite din trecutul pe care nu şi-l putea reconstitui. - Înfrântă,
conştientiză din nou că încerca, deşi imperfect şi mult prea derutant, să-şi
suplinească memoria cu intuiţia.
Se cinchi la pământ cu fruntea sprijinită pe genunchi:
„…cuvintele pe care le spun sau le gândesc şi fiecare întâmplare
prin care trec îmi construiesc o nouă memorie; cu care îmi alcătuiesc…
o identitate nouă. Dar fiinţa care devin nu-mi aminteşte cu nimic de
necunoscuta care, de fapt, am fost!...”
Picioarele, amorţite de poziţia incomodă în care se afla, o obligară să
se ridice. Începu să adune în poala cămăşii, fructe, - provizii pentru
deseară.
„…cămaşa lui Pierre…!”
Şi, totuşi, ar trebui să caute un ajutor din partea cuiva…
„…dacă simt nevoia să mă ascund, iar ei mă urmăresc…? Cine
amfostsunt? O criminală care şi-a pierdut memoria? Din ce motiv miam pierdut-o?”
De dincolo de gard răzbătură voci de copii.
Se îndreptă într-acolo strângând cu o mână la piept rezerva de fructe.
La un moment dat, vocile încetară.
Se apropie cu prudenţă de perdeaua deasă de iederă ce acoperea gardul
şi, curioasă, ca să străbată cu privirea dincolo, îndepărtă cu foşnet uşor
tulpinile cu frunze stelate. Din partea cealaltă, exact în dreptul ei, auzi
un foşnet asemănător, dar mult mai energic, însoţit de zgomot de
rămurele rupte. Încremeni cu degetele strânse pe zăbreaua de fier la care
tocmai ajunsese. Peste câteva clipe, în golul făcut în frunziş, din partea
cealaltă se ivi chipul blond, rotund şi plin de pistrui, al unui băiat care o
privi drept în faţă cu ochii-i albaştri larg deschişi de uimire. Îl întrebă
instinctiv:
- Ce doreşti, puştiule?
Băiatul, terifiat să descopere la câţiva centimetri de nasul său chipul
unei necunoscute care îl mai şi chestiona, folosind cuvinte din altă lume,
slobozi un ţipăt de spaimă, lăsând cortina de iederă să cadă la loc.
Surprinsă de reacţia lui, se trase îndărăt. Apoi îl auzi aruncând cuiva,
teribil de surescitat, îndemnuri urmate imediat de zgomot de obiecte
metalice manipulate în pripă.
Îşi lipi faţa de zăbrelele reci ale gardului şi cu braţul liber făcu loc
privirii să răzbată dincolo, prin frunziş. Văzu spatele a doi adolescenţi
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îmbrăcaţi în tricouri roşii şi pantaloni scurţi, care pedalau din răsputeri pe
bicicletele lor, îndepărtându-se. Un zâmbet îi întinse colţurile gurii şi, cu
obrajii înfipţi dureros între ostreţele metalice, urmări îndelung cum,
speriaţi de dânsa, se topeau în parcul pustiu.
După ce-i pierdu printre copaci şi boschete inspiră adânc aerul, cu un
inexplicabil sentiment de nostalgie, şi se ridică.
…Deschise uşa şi, cu fructele ţinute strâns în poala cămăşii, privi în
camera unde dormise. Nu-i plăcu.
Hotărâtă să-şi caute un alt loc de dormit, la capătul culoarului urcă
cinci trepte spre o draperie de catifea vişinie care ascundea o uşă din
lemn de stejar, ornată cu îngeri argintii sculptaţi în relief. În spatele uşii
descoperi o capelă pentru rugăciune - făcută pentru folosinţa uneia, sau a
două persoane. Lumina zilei îi pătrundea în interior printr-un vitraliu ce
ilustra botezul lui Iisus. În aer persista dens, miros de tămâie şi de ceară
topită. În stânga încăperii se afla o măsuţă rotundă acoperită cu stofă
închisă la culoare. În dreapta, se înălţa un pupitru din lemn masiv pe care
se găsea, deschisă, o carte groasă cu pronunţat aspect de vechi, iar în
fund, cu o pernă dreptunghiulară de catifea albastră la picioare, se afla
sculptat în mărime naturală Iisus, crucificat. Chipul lui fin, chinuit şi
plecat într-o parte, exprima lehamite şi dezamăgire.
Alese două mere frumoase pe care i le aşeză timidă, la picioare, pe
perna de catifea. Şi, fără să-şi poată explica motivul, izbucni în plâns.
Plânsul devastator, imposibil de stăpânit, îi contracta şi îi relaxa
spasmodic muşchii pieptului, ai întregului corp şi îi pulsa sângele în ochi
cu presiune, de şi-i simţea în orbite ajunşi până aproape de explozie;
viscerele i se ridicau şi îi coborau sub plămâni, sufocând-o.
Copleşită de moment şi panicată de amploarea exteriorizării propriei
disperări, ieşi în goană din capelă.
După ce coborî scările strângând cu putere merele la piept, se înfrână.
Inspiră aerul adânc, cu ochii închişi, apoi îl expiră; oftând, de fapt.
Muşcându-şi buzele, desluşi printre lacrimi lungul culoarului aflat în
penumbră şi îşi şterse ochii cu dosul mâinii:
„…proasto!”
Se îndreptă spre uşa din stânga scărilor, care, cu clanţa de fier tocită de
multele atingeri din trecut, părea folosită mai mult decât celelalte, şi o
deschise.
Descoperi bucătăria înzestrată, sub un horn pe măsură, cu o vatră
imensă în mijloc. De jur împrejur, ticsite cu veselă de tot felul şi fixate de
pereţi, se aflau rafturi de lemn montate între dulapuri masive, încuiate cu
lacăte oxidate, manufacturate din tablă.
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Intrând, şi îşi deşertă fructele din poală pe masa dreptunghiulară din
stânga scării largi ce urca spre o uşă dublă.
Urcă treptele şi împinse cu ambele mâini foile uşii. Pătrunse într-un
salon spaţios cu ferestre care îşi înălţau tocurile, aurite precum ramele
unor tablouri preţioase, foarte aproape de plafonul marcat de relieful
galben al unui chenar în formă de odgon. Sub ferestre se întindeau exact
atât cât să le cuprindă lăţimea, canapele capitonate cu stofă de culoare
albastră, brodate cu fir; între picioarele lor curbate elegant, atârnau
franjuri argintii. - Geamurile transparente ale ferestrelor aveau la colţuri,
polizate cu măiestrie, motive florale.
Pe covorul persan gros de o palmă, care acoperea aproape întreaga
suprafaţă a salonului, trona o masă imensă, ovală, deasupra căreia
strălucea în lumina după-amiezii un candelabru cu douăzeci şi patru de
braţe împodobite la capete cu crini de cristal ce disimulau elegant sursele
de lumină.
Datorită ferestrelor uriaşe, ambianţa de basm era întregită de senzaţia
că, deşi în interiorul castelului, de fapt… te aflai în mijlocul parcului.
Se urcă pe canapeaua de sub fereastra din mijloc, în genunchi, şi,
sprijinindu-şi coatele de tocul ferestrei îşi prinse obrajii în palme,
cercetând cu curiozitate, dar şi cu teamă în acelaşi timp, cotloanele
parcului secular. - Părea pustiu. Doar câteva ciori plictisite, întrunite în
vârful unui platan, şi două veveriţe care se alergau energic una pe alta,
printre copaci, certându-se din cine ştie ce motiv, îi tulburau privirea
copleşită de verdele vegetaţiei profilată pe norii sinilii. – Absenţa
oamenilor îi procura o stare de siguranţă.
Trecu încă o dată în revistă aleile pustii, şirurile de trandafiri din
apropierea iazului străjuit de sălciile plângătoare şi, împingându-se în
mâini, sări de pe canapea hotărâtă să-şi continue explorarea. Merse în
stânga.
Împingând cu palmele deschise uşile capitonate cu piele neagră
ştanţată cu motive florale asemănătoare cu cele care personalizau
geamurile ferestrelor, descoperi un alt salon.
Cu mult mai spaţios şi mai somptuos decât cel prin care deja trecuse,
acesta era străjuit de-a dreapta şi de-a stânga de câte patru intrări
prevăzute cu uşi duble, construite în oglindă, surori cu acelea pe care
tocmai le deschisese. Între uşi se aliniau în aşteptarea musafirilor dornici
de distracţii, aceleaşi canapele capitonate cu stofă de culoare albastră,
brodate cu fir de argint. Mijlocul salonului, complet gol, etala un mozaic
spectaculos pe tema conflictului dintre nişte corăbieri cu turbane albe,
înarmaţi cu suliţe, şi alţii care mânuiau paloşe impresionante, pe cap cu
coifuri de oţel. În colţurile mozaicului, despărţiţi de scenele de luptă prin
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fâşii late, cărămizii, patru cavaleri în armuri, dar cu capetele descoperite prezentaţi doar de la brâu în sus -, supravegheau încruntaţi bătălia
maritimă.
De-a lungul plafonului boltit atârnau trei candelabre cu braţe de argint
suprapuse şi împodobite cu ciucuri de cristal dispuşi piramidal, pe
verticală, în cercuri concentrice din ce în ce mai mici, - cercurile de
cristale înconjurând, fiecare, câte un pandantiv format dintr-un ou de
struţ îmbrăcat în aur îmbumbat cu patru şiruri de rubine.
Intimidată de opulenţa care îi depăşea puterea de înţelegere, închise, cu
sfială, uşile. Îşi sprijini fruntea de îmbinarea lor şi rămase un timp aşa, sorbind mirosul de piele răscoaptă şi de lemn uscat. Apoi se răsuci în loc,
hotărând:
„…nimic interesant!”
Se îndreptă spre uşa dublă din peretele opus ferestrelor şi intră într-o
cameră oarbă.
Pipăi pe lângă rama lată a uşii, căutând în semiobscuritate un şaltăr. Îl
găsi şi îl acţionă. Din plafonul înalt, dintr-un strugur de becuri
împrejmuite cu şiraguri de cristale paralelipipedice, transparente, lumina
inundă încăperea, - un budoar, de fapt.
Masa de toaletă, cele două gheridoane, vitrinele fragile care-i flancau
oglinda şi rama acesteia, toate sculptate în lemn de nuc, dar şi dulapurile
cu colţuri rotunde din partea opusă, alcătuite din aceiaşi esenţă de lemn,
imprimau camerei o atmosferă de caldă intimitate. Traversă budoarul şi
pătrunse într-un dormitor care primea lumina de afară prin două vitralii
ce reproduceau scene cu copii jucându-se printre păsări şi animale
domestice. Între vitralii se înălţa un şifonier de acaju cu trei corpuri
prevăzute, fiecare, cu câte un fronton triunghiular, sculptate. În centru,
sub un baldachin de brocart vişiniu tivit cu ceaprazuri din argint se
întindea un pat imens, cu plapuma şi cu pernele înfăţate în mătase
lucioasă, de culoare violet. În stânga lui, aproape de colţul peretelui, era
practicată o uşă joasă, mascată cu o perdea grea de catifea asortată cu
baldachinul.
Se apropie de pat, îl mângâie cu dosul palmei, apoi, încă nevenindu-i
să creadă că nu visează, îşi ridică fruntea şi privi din nou în jur, cu
respiraţia tăiată.
În timp ce revedea interiorul dormitorului, o senzaţie stranie, de
disconfort, o făcu să-şi întoarcă privirea. Din rama unui tablou plasat
deasupra patului o aţintea de sub o tufă de liliac înflorit, cu o umbreluţă
sinilie în mâna dreaptă, o adolescentă de şaisprezece, şaptesprezece ani,
cu părul castaniu strâns coc deasupra capului. Şedea relaxată pe o
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banchetă de mahon acoperită cu perne, cu picioarele-i desculţe adunate
turceşte sub dânsa.
Îmbrăcată într-o bluziţă de mătase albă, bogat şi sofisticat dantelată,
care îi sugruma sânii, şi cu pantalonaşi din acelaşi material, dar de
culoare roz, mulaţi pe pulpele picioarelor, adolescenta cu coc îndrepta
înspre dânsa, din tablou, cu o obrăznicie greu de suportat, vârful metalic
al umbrelei. - O umbră de zâmbet batjocoritor îi urâţea faţa măslinie…
Sub bancheta pe care şedea, construită numai din arcuri de lemn brunroşiatic, sculptate cu mare fineţe, o pisică de angora cu ochi imenşi,
albaştri, se juca cu unul dintre cipicii care îi căzuse în iarbă. - Deşi
îmbrăcată ca pe vremea bunicii, adolescenta aceea insolentă i se părea
teribil de cunoscută.
Cu ochii îngustaţi sub sprâncenele-i negre, zburlite copilăreşte, cu
buzele cărnoase adunate într-un zâmbet strâmbat de dispreţ, cu gâtul
cabrat pictat în culori fragede…!? Da. O cunoştea! O cunoştea
extraordinar de bine. Dar, de unde? Şi… de când?
Şi, pe deasupra, cu fiecare clipă irosită privind-o, i se mai şi întărea
senzaţia că fandosita aceea cu coc - inexplicabil de bine cunoscută! -,
devenea tot mai decisă să coboare de pe bancheta pe care se afla…!?
Simţea acut că, din clipă în clipă, va coborî în cameră; ca să o împungă
cu vârful de metal al umbrelei!
„…ce se întâmplă…?”
Îşi coborî privirile de la tablou, îşi sprijini genunchii de marginea
patului şi se lăsă să alunece de-a latul lui, cu faţa în jos. Închise ochii, îşi
desfăcu braţele şi i se încredinţă; cu totul.
Cu dinţii încleştaţi şi cu pleoapele strânse încerca să-şi controleze
respiraţia. În scurt timp simţi că începe să plutească; că o undă de
căldură, ca un şuvoi de miere caldă, lichefiată, îi invadează trupul. În
spatele pleoapelor începu să distingă pânze albe fluturând, întinse la
uscat. Dincolo de ele, zâmbind cald, apărea şi dispărea un chip
cunoscut/necunoscut de femeie. Apoi apărură mai mulţi adolescenţi
îngrămădiţi în jurul unui pian pe care trona un tort cu lumânările aprinse.
Strângea ritmic din pleoape, încercă să-şi golească creierul de imagini
şi de gânduri. Dorea cu disperare să se refugieze în somn, dar, în loc de
somn, creierul îi fu cotropit de o nelinişte rece întreţinută de prezenţa
adolescentei aceleia din tablou şi de iminenţa hohotului ei de râs
devastator. - Sări în picioare şi, clătinându-se pe arcurile somierei, păşi
înspre dânsa. Cuprinse rama lată, îmbrăcată în foiţă de aur, şi răsuci
brutal, tabloul, cu faţa la perete. Apoi, întorcându-i spatele, se aruncă pe
burtă.
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Sfârşită parcă de efort, în încercarea de a se relaxa, îşi întinse braţele
de-a latul patului. Mişcarea bruscă îi trimise în nări un damf putreddulceag. Se răsuci pe o parte şi îşi amuşină mânecile cămăşii,
subsuorile… Apoi, panicată, îşi duse un genunchi în dreptul nasului şi,
inspirând sacadat, îşi adulmecă stofa pantalonului.
„…ce scârbos…!?”
Îmbibate cu apa bâhlită a mlaştinii, şi uscate de căldura trupului în
vreme ce dormise buştean în patul prăfuit din camera cu colivii, hainele îi
duhneau! - Revăzu pentru o clipă statuia copilaşului grăsuliu cu trompetă,
care alimenta rezervorul havuzului din grădină.
„…nu, nu! Mai întâi trebuie să ajung în turn.”
Deschise uşa din stânga patului şi coborî într-un vestibul spaţios care
primea lumina zilei printr-un luminator confecţionat din triunghiuri de
sticlă verzuie. În mijlocul cupolei, un vultur negru, uriaş, plana cu ochii
îndreptaţi în jos. O masă rotundă în centru şi mai multe scaune dăltuite
din jurul ei aşteptau parcă să fie folosite de cei ce vor fi fost adăpostiţi în
camerele din spatele uşilor de stejar, aflate câte două pe fiecare latură.
Atmosfera de vechi era accentuată de scara îngustă care urca în
penumbră pe lângă peretele camerei din care venise, la etajul de
deasupra.
Porni spre ea, dar mişcarea de răsucire îi trimise din nou în nări, odată
cu aerul cald de sub cămaşă, damful dezagreabil, de rânced.
„…nu mai suport!... Doar nu s-o găsi să vină careva, tocmai
acum…!”
Se întoarse în salonul de lângă bucătărie şi se urcă în genunchi pe
canapeaua de sub fereastra din mijloc, cercetând cu amănuntul aleile
parcului. Din când în când îşi îngusta nările şi inspira aerul în reprize
scurte, încercând să surprindă nuanţe ale mirosului pe care, enervând-o la
culme, trupul ei le împrumuta aerului din jur.
Scotocind cu privirile ascunzişurile parcului, îşi desfăcu nasturii
cămăşii şi şi-o dezbrăcă. Bustul dezgolit primi direct răcoarea salonului,
înfiorând-o. Cu cămaşa strânsă mototol în pumn şi ţinută departe de
dânsa îşi înfundă adânc nările în pielea braţului. – Oarecum uşurată,
constată că mirosul mlaştinii nu i se impregnase în trup; doar hainele îi
miroseau a baltă şi a vegetaţie putredă. – Robinetul chiuvetei din
bucătărie nu funcţiona, iar la chiuveta din baia de alături nu reuşi să
elibereze decât un fir plăpând şi rece, de apă. Insuficient, totuşi…

77

INEDIT
Corespondenţa
pictorului
Lascăr Vorel

un documentar de Mihaela-Cristina Verzea
În patrimoniul secţiei de istorie modernă şi contemporană a
Muzeului de Istorie şi Arheologie Piatra-Neamţ se află câteva scrisori,
reprezentând corespondenţa dintre pictorul Lascăr Vorel şi fratele său,
Constantin (Dan) Vorel, deţinătorul Laboratoarelor Vorel din PiatraNeamţ. Corespondenţa provine dintr-o donaţie făcută instituţiei muzeale
la începutul deceniului opt al secolului trecut. Formată din 22 de scrisori
şi 4 telegrame, aceasta se încadrează cronologic în intervalul 19131916, perioadă care coincide cu declanşarea şi desfăşurarea primei
conflagraţii mondiale. Interesul pe care îl manifestăm pentru aceste
mărturii scrise se datorează comentariilor pictorului cu privire la
situaţia politică existentă în Germania, unde locuia de la începutul
secolului XX, dar şi în ţara natală. Simpatizant şi susţinător al civilizaţiei
Imperiului German, Lascăr Vorel aduce adeseori în discuţie poziţia de
neutralitate adoptată de clasa politică românească în urma Consiliului
de Coroană din 3 august 1914. Atent observator al presei germane, dar
şi a celei româneşti (pe care şi-o procura cu ajutorul fratelui său),
Lascăr Vorel reuşeşte să construiască pasaje extrem de bine
documentate, cu referire la situaţia politică, militară, din Germania, din
ţară, toate evenimentele invocate confirmându-se. Scrisorile sale cuprind
savuroase caracterizări ale protagoniştilor scenei politice româneşti,
deopotrivă conservatori şi liberali. Cel mai ironizat şi condamnat
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personaj se va dovedi a fi Ion I. C. Brătianu, din cauza categoricei sale
orientări proantantiste.
Nimic spectaculos, s-ar putea spune... Şi totuşi, aceste scrisori ne
înfăţişează un alt Lascăr Vorel. Un Lascăr Vorel aşa cum a fost intuit de
biografii săi. Dacă textul Jurnalului deja publicat este “unul de
telegramă, de scenariu cinematografic, cu multe prescurtări, cu un ritm
nervos”, epistolele trimise din München se află la polul opus. Scrisorile
constituie şi o dovadă certă a talentului literar al pionierului Vorel,
confirmându-se opinia criticului Petru Comărnescu, după care Lascăr
Vorel era „un pictor intelectual, cu preocupări filosofice, cu înclinaţii
spre satiră, spre viziuni care dezvăluie unele aspecte groteşti ale societăţii
şi un anumit sens tragic al existenţei”.
De asemenea, nu sunt de ignorat detaliile cu privire la activitatea
artistică, pe care pictorul Lascăr Vorel ni le oferă, şi nici încercările sale
de a-şi defini propriul crez artistic. Un lucru inedit, în acest sens, îl
aflăm din scrisoarea din 10 mai 1915. Dacă în cataloagele Tinerimii
artistice din anul 1915 nu apare menţionată nici o lucrare a lui Lascăr
Vorel, Petru Comărnescu afirmând că participarea sa la expoziţiile
societăţii este incertă, totuşi pictorul îi vorbea lui Dan, aşa cum îi spunea
fratelui său, despre un tablou pe care el l-a trimis la Bucureşti, spre a fi
expus: „Dă-mi voie să mă refer la tabloul meu de la Tinerimea artistică.
Am trimis acea lucrare ca o modestă carte de vizită. O chestie de etichetă,
nimic mai mult. Băieţii îmi trimit în toţi anii invitaţie, după cum sunt
întâmpinat din partea lor, în modul cel mai cordial şi colegial. Considerămă te rog ca „mai al dracului” şi nu taxa prea jos posibilităţile şi resursele
aptitudinilor mele. Oricând o surprindere e cu putinţă. Expoziţiile
Tinerimii îmi sunt accesibile oricând, şi în liniştea atelierului meu pot
cloci şi ouă de aur aşa cum te aştepţi şi o doreşti tu! În catalogul
expoziţiei stă scris Motiv decorativ. Se poate un titlu mai modest?” .
Astfel de comentarii aveau adeseori caracter probator. Dependent
material de familia sa de la Piatra-Neamţ, pictorul se simţea obligat,
chiar dacă cu greu accepta acest lucru, să dea socoteală de activitatea
sa artistică. Problema revine obsedant în aproape toate scrisorile
studiate.
Dacă ar fi să formulăm un clasament al celor mai preţioase
epistole, scrisoarea din 31 mai 1913 ar ocupa prima poziţie, ea fiind
esenţială în definirea personalităţii pictorului Lascăr Vorel, un artist
pentru care profesia era mai presus de orice. Caracterizarea pe care i-a
făcut-o un cunoscut, preluată de acelaşi Petru Comărnescu (“Vorel nu
picta, el rezolva probleme”) devine astfel plauzibilă.
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Corespondenţa se dovedeşte a fi o sursă preţioasă de informare
care întregeşte biografia pictorului Lascăr Vorel, deja conturată de
Jurnalul său dar şi de lucrarea criticului Petru Comărnescu,
introducerea acesteia în circuitul ştiinţific impunându-se.
*

München, 31 mai 1913
Dragă Dane,
Aşa e. Am fost puţintel
supărat pe tine, nu din cauza
“idealului tău burghez şi a
ideilor tale retrograde pe
domeniul artei”, ci din cauza
tonului care domină în
scrisoarea ta de la 1 mai. Ţiam
recomandat
să
te
temperezi, în ceea ce priveşte
forma. Putem fi de păreri
deosebite,...aceasta nu exclude
însă o formă civilă, corectă, în
corespondenţa noastră. Altfel
schimbul nostru de scrisori
degenerează într-o “sfadă” de
la distanţă. Avem altele mai
bune de făcut, de cât a ne
“sfădi la distanţă”. Viaţa e şi
fără de asta, plină de ghimpi,
plină de germeni urâţi şi
primejdioşi. Eu, dragă Dane, nu cred să fi comis ceva prin care să-mi fi
atras desconsiderarea ta. Nu e oare natural să pretind din parte-ţi dacă nu
o efuzie de afecţie, apoi cel puţin o civilitate oare şi care a formei?!
Sunt ce-i dreptul artist, aceasta nu mă împiedică însă de a fi un
om onorabil, de o igienă sufletească impecabilă. Nu înţeleg de a fi tratat
“en canaille” de nimeni, de absolute nimeni, pentru motivul că în
calitatea-mi de artist nu am parvenit încă la independenţa materială de
care se bucură cel mai bicisnic avocăţel de provincie. Căci de! Sug încă
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de la ţâţă! Ţâţa muncii altora. O muncă acumulată de aceia care, dândune viaţă, au răsădit în noi şi aptitudini diferite. Tu dragule te trudeşti
neobosit şi veghezi ca “ţâţa” să nu sece. Aptitudinile şi structura ta
lăuntrică, te-au îndreptat întru-acolo, de la început. Faci parte din rasa
acumulatorilor de energie economică. Aptitudinile şi structura mea
lăuntrică m-au îndreptat de la început într-o direcţie antipodică ţie, o
direcţie “anti-economică”. Fac parte din rasa “infirmilor”…, a
acumulatorilor de energie intelectualo-psihică. Căci în fond aceasta este
esenţa artei. Pe o suprafaţă plană, pictorul acumulează valori sufleteşti şi
intelectuale, prinzându-le în ritmuri nepieritoare de linii şi culori. Şi iatăne ajunşi acum, la punctual unde părerile noastre se despart. Mă rogi în
ultima-ţi scrisoare să te luminez, în privinţa unor pretinse obscurităţi din
scrisoarea mea, ba descoperi chiar şi contrazicere. Comiţi greşeala
enormă, aproape monstruoasă de a împărţi artiştii în două categorii: în
artişti pentru care arta e un fel de sport, de foot-ball, de distracţie şi în
artişti cu simţ comercial pentru care arta e o meserie care pe lângă
plăcerile creaţiei le procură şi plăcerea „burgheză” a banului câştigat.
Această deosebire pe care o faci tu nu există în realitate.
Cineva este sau nu este artist. Dacă este, atunci arta nu va
însemna pentru el nici sport sau distracţie, şi nici meserie care “să-i
procure plăcerea banului câştigat”, ci un mod de a se răfui cu viaţa odată
pentru totdeauna, în faţa neantului şi a eternităţii. Oglindirea sa în oglinda
aceea neagră şi nepătrunsă. Necontenit străbătut de emoţii, artistul simte
nevoia de a le fixa în ritmuri. Mereu hantat de viziuni, el le va fixa, în
graiul mistic al culorilor şi a liniilor. De la emoţie până la forma ei
adecvată, de la viziune până la întruparea ei definitivă într-un sistem
armonic de linii şi culori, umbră şi lumină, e un drum lung, întortocheat,
o alternare de plăcere şi durere. “E uşor a face versuri când nimic nu ai a
spune” exclamă Eminescu. Tot aşa în pictură, e uşor să mâzgâleşti la
pânze când nu cauţi forma predestinată, forma eternă. Când o cauţi,
atunci lupta e grozavă, o scrâşnire din dinţi continuă; activitatea artistului
reclamă o încordare uriaşă de putere mintală şi nu are nici o analogie cu
vreo îndeletnicire sportivă sau distractivă. Sunt însă şi oameni care fac un
fel de artă-sport. Aceia se numesc diletanţi. Practica lor e jalnică şi
zadarnică. La dânşii te-ai gândit fără îndoială.
În ceea ce priveşte “artiştii” cu “simţ comercial”, aceia nu au
nimic comun cu arta ci sunt simpli confecţionari, … producători de marfă
… manufacturieri!
Vorbeşti apoi de o contrazicere a mea. Aceasta nu se află. La
începutul scrisorii mele am spus că dacă m-am hotărât să expun la
“Tinerime” lucrări neisprăvite, schiţe, am făcut-o pentru câţiva
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cunoscători. Şi apoi la sfârşit spun, că aş putea crea lucrări care să placă
atât cunoscătorilor cât şi publicului. Unde e contrazicerea?
Pretinzi că nu sunt cunoscători în România. Eu cred că sunt, şi că
numărul lor sporeşte. În tot cazul aici sunt cunoscători. Spui că pictura
mea modernă nu are viaţă. Aceasta e părerea ta personală, şi nu am de
obiectat nimic. Eu dragă Dane nu mă pot preface şi oricât te-aş adora, nu
m-aş putea hotărî să zugrăvesc aşa cum crezi tu de cuviinţă. Nici eu, nu
te-aş putea hotărî, să admiri pe Brukner, pe César Franck ori Berlioy,
când adori pe Pucini, Leoncavallo, şi Massenet. Aceştia din urmă nu-mi
ajung. Cel mult mă înveselesc cu impotenţa lor zăhărită şi împodobită şi
parfumată! Gusturi şi gusturi. Tu preumblându-te prin expoziţiile de artă
de aici poţi da din umeri, … aceasta nu va schimba direcţia artei
moderne. Evoluţia se îndeplineşte după legi fatale, inexorabile.
Spui că argumentul meu, despre necesitatea unui mic capital,
pentru o activitate concentrată, nu e serios. Adică cum? Crezi oare că
urmăresc altceva? Că umblu cu şoata? Nu am susţinut niciodată că numai
pictorii bogaţi de acasă ajung la ceva, … susţin însă sus şi tare că orice
artist odată în viaţă cel puţin, s-a aflat în poziţia de a-şi încorda toate
puterile pentru lovitura decisivă. Eu, desigur, am citit mai multe biografii
de artişti mari, decât tine. Nu am găsit nicăieri însă o relatare a
împrejurărilor materiale în care şi-au creat cele dintâi opere. De obicei, se
constată succesul, şi nu se întreabă nimeni, graţie căror împrejurări opera
a fost posibilă? Apoi e greşit de a se crede, că cei mai mulţi au fost săraci
de acasă. Dimpotrivă, majoritatea au fost fii de negustori, cu oareşicare
înlesnire materială. În general nimeni nu se ocupă de proza luptelor lor de
toate zilele. De felul cum au ştiut să-şi croiască drum, atunci când erau
obscure şi necunoscuţi. Biografiile artiştilor au toate caracter superficial,
teatral şi sunt mai întotdeauna falsificate, ale vieţilor ce descriu.
Ai dreptate când spui, că nu este nevoie de cine ştie ce aparat
costisitor sau instalaţii gigantice care reclamă capital. Aceasta nu am
susţinut-o niciodată. Uzina şi instalaţiile sunt în creier. Capitalul e
necesar pentru altceva. Fiindcă mă întrebi cum aş dispune de o sumă de
5000-10000 lei, în vederea succesului “mercantile“ şi nu a “sportului
artistic”, îţi răspund următoarele: tu ştii prea bine că formulând întrebarea
aşa, răspunsul e greu, dacă nu chiar imposibil. De vreme ce tu deosebeşti
două soiuri de artă, “arta mercantilă”, şi ”sport artistic”, - un aranjament
privat al tău, arbitrar, voit şi nu un adevăr – îmi întinzi quasi o cursă.
Presupunând că aş fi de o părere cu tine, ce lesne ţi-ar fi să-mi dovedeşti
că “succesul mercantil” nu se poate garanta, şi apoi cum oare să-ţi justific
întrebuinţarea acelui capital, când nu e nevoie de maşini, de instalaţii, de
personal. Mi-ai dovedi cu întoarcerea curierului că banii ar fi pierduţi.
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Cum aşa un capital ... când e aşa de lesne să faci lucruri nostime pentru
un public fără pretenţii. Pânză, culori, un mic atelier ajunge! Pentru ce
“un mic capital”?...
Dar îţi păstrezi o portiţă de ieşire, pentru cazul că eu aş protesta şi
nu aş admite să fac “artă mercantilă” ci artă mare, serioasă cum şi vreau.
Atunci imediat ai la îndemână a doua categorie a artei, “sport artistic”!
Ceea ce urmăreşti - aşa cum mi-ai răspunde – e sport, fudulie, distracţie
întrucât nu are valoare mercantilă. Ca atare şi cu atât mai vârtos, nu e
nevoie de capital, acel capital pierdut, căci ceea ce numeşti “artă
adevărată” e football şi distracţie.
Dar uite: eu nu sunt de părerea ta. Nu există două soiuri de artă, ci
numai două feluri de a o mînji:
1) lucrând pentru un public “fără pretenţii”, prostituându-ţi
talentul şi sufletul, şi având şi insolenţa de a te numi artist;
2) Diletantismul sterp şi obraznic, pe care tu, fără să vrei îl califici
drept “sport”.
Ceea ce tu numeşti artă, dragă frate, e prostituţie intelectuală. Pe
această cale nu merg, oricât mai pofti. Şi nici n-aş putea merge, chiar s-o
vreau!
Ceea ce urmăresc e desfăşurarea liberă a unui dar natural. Darul
de a întrupa în linii şi culori, lumea sufletului meu. Vreau să-l desfăşor şi
să-l desăvârşesc până la marginile posibilului. Urmăresc realizarea unui
frumos cât mai luminos şi mai pur. Ceea urmăresc e arta cea veşnică şi
sfântă. Va să zică problemul e mai simplu decât cum îl prezinţi tu, însă
nespus de greu şi de trist. Nu aşa, că îţi piere pofta să-mi cauţi bancher?
Căci de! În fond lucrul ţi-e străin şi neclar. Intelectualiceşte ... noi doi am
divorţat. Ai executat cu graţie, o schimbare de front. Până mai ieri îmi
cântai talentul, îmi arătai o înţelegere simpatică. – Eu am rămas acelaşi.
Tu îmi arăţi o fizionomie schimbată. De ce? D-zeu ştie.
Sfârşind îmi place a crede că te-am lămurit în unele privinţe. Eu
te-aş fi scutit să citeşti o scrisoare aşa de lungă. Dar tu m-ai întrebat un
lucru, care reclamă o analiză amănunţită a scrisorii tale; acea scrisoare
constituie în ochii mei un simptom dureros şi îngrijorător. - E un „credo”
de care trebuie să ţin socoteală de vreau ori de nu vreau. Pentru întâiaş
dată, am sentimenul unei ruperi complete de restul lumii! Sunt singur, cu
bietul meu suflet, străin tuturor...şi străin şi nepătruns mie însumi.
Dar te las cu bine.
Dane, altfel te pomeneşti că devin tragic, ceea ce-i de prost gust.
Te sărut cu drag,
Lascăr
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*
München, 19.XII.13
Dragă Dane,
Îţi mulţumesc pentru modul calm şi obiectiv în care priveşti
lucrurile în scrisoarea-ţi din 29 Noiembrie st.v. adresată nouă colectiv.
Răspunsul tău constituie pentru mine o mare reconfortare sufletească şi
aceasta cu atât mai mult cu cât dragostea ce ţi-o păstrez nu a fost
nicidecum ştirbită de divergenţele părerilor noastre în materie de artă. Nu
e mai puţin adevărat însă, că schimbarea bruscă de front pe care ai
manifestat-o de pe urma expoziţiei mele din Bucureşti, a fost una din cele
mai dureroase dezamăgiri ale vieţii mele. Mă deprinsesem de a vedea în
tine un scump camarad intelectual. Dezertarea ta grabnică şi neaşteptată a
fost pentru mine ca o lovitură de fulger. Nu ştiu dacă multiplele tale
preocupări, ţi-au permis să bănuieşti – necum să înţelegi – cele ce s-au
petrecut în mine de atunci.
Dar privesc cu încredere în viitor. Fără doar şi poate lumile
noastre din nou se vor atinge. Aceasta când lupta vieţii îţi va lăsa răgaz să
aprofundezi şi sufletul vremii acesteia minunate în care tăim nu numai
apetiturile ei.
Sfârşind te înştiinţez că am avizat pe Dl Stahi, avocat, să mă
reprezinte faţă de avocatul tău în îndeplinirea formalităţilor relative la
actul de vânzare. De ar fi fost să ascult impulsul inimii mele aş fi renunţat
la aceasta. Dar mă subordonez principiului tău: “Les affaires sont les
affaires”.
Rugându-te să arăţi Marthei afectuoase sărutări de mână şi dulci
sărutări copilului tău, rămân fratele tău care te iubeşte
Lascăr.
Mama se află bine şi te sărută. Tudor2 pare-mi-se are nostalgie,
fluieră doina şi bătuta.....
*
München, 31 iulie 1914
Dragă Dane,
Am primit scrisoarea ta care m-a bucurat mult. Nu înţeleg însă ce
satisfacţie găseşti a insista mereu asupra prozaismului vieţii tale şi a
scopurilor pur mercantile ce urmăreşti. Eu cred că nu eşti sincer.
Niciodată nu voi crede că tu lupţi şi te frămânţi numai pentru a-ţi asigura
2

Fratele cel mic al lui Lascăr Vorel, Teodor Vorel, se afla în vizită în Germania.
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o viaţă confortabilă şi luxoasă. Aceasta ar fi din cale afară de trist.
Dimpotrivă cred, că voieşti prin aceasta să marchezi şi să joci în ochii
mei, pe burghezul lipsit de ideal....pe burtă-verde, şi să mă faci să înţeleg
– indirect – că eu însumi plutesc în aer fără ţel şi rost ca o beşică de
săpun. Găseşti de bine să fixezi o linie de despărţire între sufletele
noastre şi să exagerezi. Ca psiholog mă interesează ceea ce se petrece în
inima ta, ca frate însă mă doare că nu izbuteşti de a fi sincer – fără
rezervă.
Acum trec la un capitol foarte, foarte serios!
În această clipă, mobilizarea armatei germane e un fapt îndeplinit.
Din ziare vei fi aflat care e situaţia în Europa. Izbucnirea unei conflagraţii
internaţionale pare a fi iminentă. Nu este exclus ca peste puţine zile,
legăturile poştale să fie cu desăvârşire întrerupte cu ţara. Te întreb dacă
nu ar fi recomandabil să avizezi la o bancă oareşicare de aici o sumă mai
mare de bani pentru uzul mamei şi a lui Tudor. Iar în ceea ce mă priveşte,
să-mi acorzi de pe acum banii ce urmează să-i primesc la 14 noiembrie
a.c. te rog chiar să te hotărăşti iute, până nu va fi prea târziu. Subt
anumite împrejurări, riscăm cu toţii de a fi izolaţi de ţară pe multă vreme!
Chiar acum se împart telegrame despre proclamarea stării de
asediu3. În oraş e un tumult nespus. Automobilele trec în goană cu
toboşari în ţinută de campanie, oprindu-se scurt şi citind proclamarea
mobilizării şi a stării de război şi pornind iarăşi în goană nebună. Un
amic al meu – acum încă la masa mea – pleacă peste patru ceasuri la
Metz. La bănci şi la casele de economie e o panică teribilă în lumea care
dă năvală. Se desfăşoară un spectacol uriaş, despre care nu îmi dau încă
seama, dar care mă cutremură. Dar îţi voi mai scrie. Acum sunt prea
enervat. În tot cazul te rog să te gândeşti bine şi să te hotărăşti degrabă.
Situaţia e foarte gravă. Sărutări la ai tăi, pe tine te sărută cu dragoste
fratele tău Lascăr.

*

După ce între Austro-Ungaria şi Serbia intervine starea de război, la 28 iulie 1914, din cauza
implicăriii acesteia din urmă în atentatul de la Sarajevo, soldat cu asasinarea moştenitorilor
împăratului Franz Joseph, arhiducele Franz Ferdinand şi soţia acestuia, Sophie, ducesă de
Hohenberg, Germania declară război Rusiei pe 1 august 1914, cerându-i să pună capăt mobilizării;
strategia germană prevedea ca în cazul unui conflict cu imperiul ţarist să fie distrusă preventiv
Franţa, evitându-se astfel un război simultan, prelungit, pe ambele fronturi. Respectând planul
Schlieffen, pe 2 august 1914, Germania a ocupat Luxemburgul, pe 3 a declarat război Franţei, iar pe
4 după ce i s-a refuzat dreptul de liberă trecere, a invadat Belgia. – L’Illustration, Album de la
guerre. 1914-1919, 1921, p. 2-3; Antonella Astori, Patrizia Salvadori, Istoria ilustrată a primului
război mondial, trad. Ilieş Câmpeanu, p.41-42.
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München, 8.I.15
Dragă Dane,
Cred că ai primit scrisoarea mea recomandată. E bine să ştii că
printr-o omisiune regretabilă, acea scrisoare îţi va părea abruptă acolo
unde îţi vorbesc de nerăbdarea cu care aştept fotografiile ce mi-ai
făgăduit şi unde trec nemijlocit la consideraţii de natură filozofică.
Primul concept era scris într-o caligrafie atât de mizerabilă, încât în
ultimul moment mă hotărâi s-o transcriu. Cum însă eram grăbit –
temându-mă să pierd poşta de seară, am omis o întreagă pagină, ceea ce
am remarcat prea târziu. Să nu te surprindă aşadar, o tranziţie prea bruscă
de la o ordine de idei la alta. Între altele, am exprimat dorinţa de a avea o
fotografie recentă a întregii tale familii, a mamei, Tudor, Tante Stefanie
şi Ella. Eu îţi voi trimite o fotografie a mea în atelier, ca să-ţi faci o idee
de mediul în care trăiesc. Sărutări Marthei, mamei şi lui Manon.
Te sărută cu iubire, fratele tău Lascăr.

*
München, 2.II.15
Dragă Dane,
Starea sănătăţii mele de vreo trei săptămâni încoace, m-a împiedicat
a-ţi scrie, inapt fiind de a mă reculege, fie chiar pentru o biată scrisoare.- De
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două zile mă simt mai bine. Mă grăbesc dar, a-ţi mulţumi pentru bunele şi
conciliantele tale rânduri din 25 XII.st.v.
E de prisos cred aţi spune, că divergenţele noastre în chestiuni de
principiu, nu au a face cu sentimentele ce, - în mod firesc – ne leagă.
Ca oameni maturi, ajunşi la un grad respectabil de pătrundere în
multe lucruri, ne putem ciocni, fără a înceta însă de a ne respecta şi iubi.
Ne putem afla faţă în faţă, cu unele păreri contrare,....da la iveală
unul altuia unele slăbiciuni şi lipsuri,...ba chiar – voind a avea dreptate ni se poate zburli şi coama în semn de ameninţare...aceasta nu exclude
afecţia şi stima reciprocă. Merg chiar până a susţine, că aci zace tragicul
şi momentul caracteristic al unei adevărate prietenii. Tu îl numeşti
sinceritate. Când doi oameni trăiesc într-un acord desăvârşit de păreri,
aceasta, - oricât s-ar părea - nu îndseamnă prietenie. Unul dintre ei – cel
mai slab – îmbracă pur şi simplu părerile celuilalt,...se
subordonează,...devine „animal domestic”. O situaţie nedemnă va să
zică,...în cazul cel mai bun o perversitate! - Eu din parte-mi nu admit
prietenie şi iubire decât pe picior de egalitate şi autonomie reciprocă.
Popescu recunoaşte felul de a fi,...structura sufletească şi mintală
a lui Ionescu şi viceversa. Amândoi au, sau cred a avea motive de se lua
în serios. Nici unul, nici celălalt nu e dispus a ieşi din pielea lui fără
prealabile tratative, de o logică mai mult sau mai puţin impecabilă...iată
condiţiile sinequanon a unei adevărate prietenii între Ionescu şi Popescu!
După părerea mea, fundamentul oricărui contact trainic şi demn
între om şi om.
Noi, dragă Dane, suntem nu numai prieteni dar şi fraţi. Legătura
care ne uneşte, e prin urmare mai puternică ca cea mai adâncă
prietenie!....Unde mai pui şi amintirea copilăriei noastre comune: mai
senină şi mai bogată în reminescenţe ca a multor muritori! Oricât de
antipodic ar fi felul nostru de a gândi şi de a simţi,...aceasta nu m-ar
împiedica de a trăi şi traiul tău, de a fi îndurerat de durerile tale, fericit de
norocul tău.
Dacă, o bucată de vreme ne-am dat amândoi aere straşnice, şi ni
s-a zburlit coama în semn de ameninţare, ...aceasta provine din faptul că
nici tu şi nici eu nu am fost dispuşi “a ieşi din pielea noastră”, din sferele
convingerilor şi concepţiilor noastre!
Aceasta e de mirat, când tu şi eu aparţinem în fond unor lumi
adverse. Tu: reprezentantul tipic al omului de acţiune. Eu: un specimen
monstruos al omului dedat contemplaţiunii. Tu: respirând atmosfera
timpului. Eu: pe cale de a mă asfixia...un infirm! Niciodată nu am simţito mai crass această infirmitate, ca acum când lumea se clatină şi când
peste noapte iadul se poate nărui în viaţa mea pitică. Ce va să zică a te
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îndeletnici cu jongleria formelor şi a culorilor frumoase, am tot răgazul
de a medita acum..eu şi toţi cei născuţi sub steaua mea!...Ce înseamnă a
fi artist acum? O curată clownerie!...Recunosc că acum tu ai dreptate.
Dacă aspectul vieţii reale - până nu de mult mă umpluse de nedumerire,
de durere,....acum mă cutremură ca un pântece spintecat, ca ceva nespus
de abject şi de dement! Fericiţi aceia care şi acum, îşi păstrează balansul
lor sufletesc şi nu se topesc văzând cu ochii, de atâta ticăloşie şi
bestialitate!”.
Dar sfârşesc dragă Dane. Nădăjduiesc că rândurile acestea vor
împrăştia puţintel norii din sufletul tău bun. În realitate nu am încetat nici
o clipă de a mă gândi cu drag la tine şi la ai tăi, şi nici prin gând nu mi-au
trecut gândurile acelea abjecte ce îmi atribui. În materie de afaceri am dat
mamei mână liberă. Dacă e nevoie de vreo procură sau de alte chiţibuşuri
scrie-mi. Şi acum rămâi cu bine, dragă Dane. Arată Marthei şi copilului
tău, îmbrăţişări afectuoase din parte-mi.
Pe tine te sărută cu drag fratele tău,
Lascăr.
De la anul nou încoace, presa germană e plină de ştiri şi
consideraţii pesimiste despre atitudinea viitoare a României4. Câteodată
mă trec fiorii citind! Puţină lume la noi ştie ce tare e în realitate
Germania. Eu am pilejul de a mă convinge zilnic. Oricât de obiectiv aş fi,
…din cele ce văd cu ochii şi aud, trebuie să admir şi să-mi spun că
poporul acesta e chemat şi e pe cale de a lua conducerea lumii. Ştii tu, că
după o jumătate de an de la începutul războiului, condiţiile vieţii au
rămas normale, preţurile ca în timp de pace, mecanismul vieţii publice
continuă să funcţioneze admirabil de ordonat şi de precis! Azi aflu că a şi
început blocada litoralului englez cu submarine şi se prepară şi alte
lucruri mai fantastice! Poftim! Şi la noi Domnului5 cutare tot nu-i vine a
crede, fiindcă are o mătuşă în Anglia, sau fiindcă e membru la Sorbona,
sau dă..ce să mai spun?

4 În primul an de război, relaţiile României cu Puterile Centrale au devenit din ce în ce mai
tensionate, din cauza refuzului guvernului român de a renunţa la neutralitate. Viena şi Berlinul au
recurs la presiuni asupra prim-ministrului ungar, IstvánTisza, pentru a-l determina să acorde
concesii populaţiei româneşti din Transilvania şi să permită armatei române să ocupe o parte a
acestei provincii. De asemenea, s-a promis alianţa cu Bulgaria şi redobândirea sudului Dobrogei.
Puterile Centrale au încercat chiar să impună la conducerea ţării un guvern conservator, coordonat
de Alexandru Marghiloman, iniţiativă nereuşită.
5 Pictorul face aluzie la primul ministru, Ion I.C. Brătianu şi la sora acestuia Sabina Cantacuzino. De
alfel, Brătianu a fost cel care a găsit argumentul suprem pentru neacordarea sprijinului Puterilor
Centrale din partea ţării noastre şi adoptarea poziţiei de neutralitate. În momentul în care Regele
Carol I a invocat tratatul secret pe care regatul României îl semnase în anul 1883 cu Austro-Ungaria
şi Germania, şi care din perspectiva suveranului ne obliga să susţinem tabăra Triplei Alianţe, omul
politic liberal a semnalat gestul imperiului dualist de neconsultare a guvernului României, înainte
de a adresa Serbiei ultimatumul.
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În tot cazul dragă Dane te rog să-mi trimiţi la 1 Martie lunarul pe
Februarie şi pe Martie sau dacă se îngroaşă lucrurile chiar mai degrabă.
Gândul că aş putea rămâne izolat, jumătate de an, mă obligă la un exces
de prevedere, aceasta cu atât mai mult cu cât sănătatea mea lasă mult de
dorit. Cine ştie ce se poate întâmpla! Tu dragă frate ajută-mă să trec
teafăr prin urgia asta. Dacă eşti de accord aş pleca la sfârşitul lui Aprilie
pe o lună – două la Florenţa.
Scrie-mi te rog cât mai curând. Sărutări de mână mamei.
Lascăr.
*
München, 22.II. 1915
Dragă Dane,
Cred că ai primit recomandata mea din urmă şi nu mă îndoiesc că
vei potrivi aşa fel ca să primesc lunarele pe februarie şi martie, la 1
martie stil nou.
Atitudinea ţării noastre continuă a fi din cele mai dubioase.
Judecând după unele ştiri din presa germană, opinia publică la noi se
apropie de o criză primejdioasă. Un domn colonel Toplicescu ar fi scris
în “Epoca”6că “armata Kaiserului e moft şi că numai Dsa i-ar veni de
hac....”. Adevărat să fie? Cetit-ai tu articolul în chestie? Mie-mi şuieră
urechile, nu ştiu ce să spun. Curajul colonelului va fi stârnit oareşcare
nedumerire veselă în Germania, tocmai acum când mareşalul Hindenburg
anunţă nimicirea completă a 11 divizii ruseşti şi 100.000 de
prizonieri….Ţi-aş fi foarte obligat să te informezi şi să-mi scrii, dacă
numitul domn colonel e într-adevăr aşa de cerbicos, în care caz s-ar
cuveni să-l facem voevod de-a dreptu, ba chiar să-i încredinţez
comandamentul suprem al coaliţiei anti-germane!
Îţi alăturez nişte extrase de ziar spre luminarea ta proprie.
Procedeul submarinului german7 îţi va aduce aminte de melancolicul
căpitan Nemo al lui Jules Vernes. În loc de icre, torpile pline cu
dinamită, în loc de plămâni, acumulatoare, în loc de stomac, cabine
6 Publicaţie fondată în anul 1892 de Nicolae Filipescu, politician criticat la rândul său de Lascăr
Vorel pentru poziţia sa proantantistă. Grupul din jurul lui Filipescu cerea intrarea imediată în război
a României de partea Angliei, Franţei şi Rusiei.
7 Începând cu luna februarie a anului 1915, Germania a dat “cale liberă războiului submarin pe
scară largă, ca răspuns la blocada britanică. Curând, submarinele germane devin o ameninţare
pentru întreaga navigaţie în Atlantic” - Antonella Astori, Patrizia Salvadori, op.cit., p.74.
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confortabile, luminate electric. Peştii aceştia au primit de la Berlin
ordinul clar, de a spinteca toate vapoarele de marfă englezeşti şi orice
transport militar. Noi ăştia de aici, le urmărim isprăvile şi contăm că
peste o lună Englezii vor piui a restrişte! În loc de bună ziua spunem
„gott straffe England” ...Pot să-ţi declar că toată lumea crede într-un
sfârşit apropiat al războiului, tocmai prin intervenţia submarinelor. Un
ministru plenipotenţiar al Germaniei a declarat sus şi tare într-un
interviu. Va să zică o zare de lumină. Triumful final al Germaniei se
apropie. În decrepitudinea sufletească în care ne-am aflat şi ne aflăm, ne
lăsăm duşi de nas şi mistificaţi de aventurieri politic şi de secături, în loc
să trimitem dorobanţii în Basarabia, fără vorbă, fără întârziere8. Dar ce
vrei, Basarabia a fost odată Moldova....Chestia Basarabiei, o chestie
moldovenească, o bubă moldovenească. Nu doare la Bucureşti...unde
politica înaltă e monopol muntenesc!9 După cum cuconii lăsat-au Iaşii
nefortificaţi şi Moldova toată în prada cazacilor, tot astfel şi acum arde de
imperialism în loc de a da ascultare unui imperativ politic limpede ca
ziua. Dar cred că e prea târziu. Pace bună....noi Moldovenii suntem
Irlandezii României! Dar să lăsăm politica dragă Dane. Cu nerăbdare
aştept veşti de la tine. Scrisoarea mea ultimă te va fi liniştit aşa cred.
Dacă carecumva ţi-am părut obscur ici colea, scrie-mi şi om sta de vorbă
liniştiţi, cum se cade! Mama mi-a scris din Galaţi. Pare a fi mulţumită cu
ospitalitatea Mimiţei. Aceasta mă bucură cu atât mai mult, cu cât din
Piatra, îmi scria scrisori triste, şi citeam între rânduri oboseală şi
renunţare. De ce îmbătrânesc, de ce mi se deschid ochii şi văd ce fiinţă
superioară şi curată e mama noastră.
Mie dragă Dane nu-mi merge bine. Sunt totuşi mulţumit că pot
lucra câteva ceasuri pe zi. Picioarele mi s-au dezumflat şi pot părăsi
bârlogul. În schimb sufăr de o nevralgie facială nemaipomenită şi tuşesc
ca un cal. Înveseleşte-mă cu o scrisoare – aşa cum ştiai să-mi scrii într-o
vreme – şi rămâi cu bine şi sănătos. Te sărut cu mare dor şi rămân fratele
tău care te iubeşte,
Lascăr.
Sărutări afectuoase Marthei şi lui Manon.
*
München, 30.III. 1915
Dragă Dane,
8 În fapt situaţia era mai nuanţată. Chiar şi Regele Carol I, după spectaculoasa victorie a Antantei în
bătălia de la Marna, din septembrie 1914, care a demonstrat eşecul Planului Schlieffen, a intuit
necesitatea încheierii unui acord care să asigure României neutralitatea Rusiei.
9 Aluzie la influenţa pe care Ion I. C Brătianu o avea asupra Regelui Ferdinand I.
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Te rog de un hatâr! M-am abonat pe 6 luni la ziarul nou apărut
“Moldova” şi am scris administraţiei să se adreseze ţie pentru plata
abonamentului. Fii aşa de drăguţ şi aranjează lucrul şi scade costul din
banii ce urmează să mi-i trimiţi. Aş fi făcut-o singur, dacă aş cunoaşte
exact adresa biroului ziarului, afară de aceasta nu e recomandabil de a
trimite bani prin mandat pe astfel de vremuri!
Curând îţi voi scrie iarăşi mai pe larg. Aştept cu nerăbdare veşti
de la tine. Te sărută cu dor, fratele tău Lascăr. Sărutări Marthei şi lui
Manon.
*
München, 10 mai 1915
Dragă Dane,
Îndată după primirea sumei de lei 4500 m-am grăbit să-ţi confirm
aceasta în câteva rânduri. Îmi închipui că nu ai primit scrisoarea. Am
făcut greşeala de a o trimite nerecomandată. Îţi alăturez astăzi chitanţa de
primire a întregii sume de lei 12500, şi îţi mulţumesc pentru modul
prietenesc cu care m-ai ajutat de a duce la bun sfârşit această tranzacţie.
Odată şi odată te voi lămuri, “între patru ochi” asupra cauzelor care m-au
determinat să ştirbesc micul meu capital, aşa de sigur, în mâinile tale
harnice. Sunt ferm convins că în situaţia mea tu ai fi procedat identic.
Consideră – rogu-te – suma ce ai binevoit a mi-o avansa, ca depusă în
valori intelectuale şi fă abstracţie de ariditatea juridico-comercială a
lucrului. Va veni o zi când îţi vei spune: bine am făcut. În oareşi care
legătură cu aceasta, dă-mi voie să mă refer la cele ce îmi spui despre
tabloul meu de la „Tinerimea artistică”. Am trimis acea lucrare ca o
modestă “cartă de visită”. O chestie de etichetă, nimic mai mult! Băieţii
îmi trimit în toţi anii, invitaţie, după cum sunt întîmpinat din partea lor în
modul cel mai cordial şi colegial. Consideră-mă te rog “ca mai al
dracului” şi nu taxa prea jos posibilităţile şi resursele apitudinilor mele.
Oricând o surprindere e cu putinţă. Expoziţiile “Tinerimii” îmi sunt
accesibile oricând, şi în liniştea atelierului meu pot cloci şi ouă de aur aşa
cum te aştepţi şi o doreşti tu! În catalogul expoziţiei stă scris: “Motiv
decorativ”. Se poate un titlu mai modest?
Aici suntem în friguri din cauza Italiei10….fără prea multă
anxietate însă!- Impresia mea personală e că Germania e destul de
Pe 3 august 1914, Italia îşi proclamase neutralitatea, invocând ca şi clasa politică românească,
nerespectarea de către Austro-Ungaria a acordurilor stabilite cu Tripla Alianţă, care prevedeau că
statele semnatare trebuie să se consulte reciproc înainte de începerea ostilităţilor. În aprilie 1915,

10
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puternică pentru a privi în lumina ochilor şi pe acest nobil tovarăş. Cetitai de papara mâncată de muscali în Galiţia? Eu aş dirija fără a clipi din
ochi, vreo câteva sute de mii de dorobanţi în Basarabia….până “a nu
trece baba cu colacii”…Dar de “Lusitania” aflata-ai? ... Avea în burtă
5000 de lăzi de cartuşe11!.....Atât astăzi dragă Dane. Ţi-aş scrie mai mult
dar sunt foarte trudit – preocupat cum sunt de câteva zile de-a-mi
reinstala atelierul....Curând îţi voi scrie cu deamănuntul de mai multe.
Afectuoase sărutări Marthei şi lui Manon. Mulţumindu—ţi încă o dată te
îmbrăţişează cu dor fratele tău,
Lascăr.
*
München, 21 mai 1915
Dragă Dane,
Cred că ai primit ultima mea scrisoare recomandată şi chitanţa
privitoare la întreaga sumă de lei 12500.-Mi-ar părea bine să aflu ceva de
la tine, ca să-mi fac o idee de specificul actual al vieţii tale şi alor tăi. De
4 ani, fireşte multe s-au scimbat - nădăjduiesc în bine...Gândurile mele te
petrec cu o caldă şi sinceră dorinţă de a te vedea realizând mândrele tale
proiecte de viaţă. Ridică cât mai sus piedestalul. După război prevăd o
enormă efervescenţă de vitalitate pe toate tărâmurile. Germania mai ales
va emana un fluid uriaş de energie creatoare. Cortina trecutului
cade,...planetul va roti primenit şi întinerit de inginiul unei rase tinere şi
viguroase! E oare de mirat că gunoiul şi leşul trecutului, nu se lasă
măturat aşa cu una cu două?! ..Cetit-ai ziarele lor? Ce putoare! Şi fiindcă
Muscalul piscuie a moarte,...automat îi ia locul Italia!... Fireşte
întreprinderea e compromisă de mai înainte, ...va fi un salto scurt,...un
guiţat în ....căci dacă Menelik răposatul...En fin, pricepi! A fi vioi şi
frumos nu ajută....Dragă Dane nu e oare fantastic, că ne este dat să fim
contemporanii acestei groaznice încăierări de rase?
Te-am rugat mai ieri, să achiţi abonamentul pentru „Moldova”.
Îmi închipui că ai făcut-o, căci primesc ziarul regulat. Îţi mulţumesc.
Mama îmi anunţă că îşi strămută reşedinţa la Odobeşti. Convinge-o te
rog să nu renunţe la cura ei la Karlsbad. Tudor poate călători şi singur la

prin Pactul de la Londra, ministrul de externe Sonnino, fără a avea acceptul parlamentului se alătură
Antantei. La doar o lună, Italia intra în război împotriva Puterilor Centrale.
11 Din nefericire scufundarea transatlanticului britanic a provocat moartea a 1198 de pasageri, între
care 291 femei şi 94 de copii. A fost unul din evenimentele care au influenţat decizia SUA de a intra
în război.
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nevoie. – Mă aflu aici în des contact cu DnaSocec, editorul bucurescean.
Mi-a vizitat atelierul cu soţia, arătându-se foarte binevoitor.
Cu sănătatea o duc mai bine decând au venit mierlele. Ar fi
minunat, să fi trecut hopul-definitiv!
Scrie-mi şi tu cum o duci şi cum trec zilele pentru tine. Nu mai
citi scrisorile mele la Club, căci fac “sânge rău”, şi m-oi pomeni într-o
bună zi exhibit ca “agent” şi “trădător” pocnit pe la spate.
Arată sărutări afectuoase Marthei şi nepoatei mele Manon.
Pe tine te îmbrăţişez cu dor şi iubire.
Fratele tău,
Lascăr.
*
München, 4 iunie 1915
Dragă Dane,
Scrisoarea ta ultimă, pe cât de laconică pe atât de alarmantă – sub
alte împrejurări – m-ar fi determinat să mă urc în tren. –În condiţiile în
care mă aflu trupeşte, mă văd însă obligat să-ţi declar verde şi cu
conştiinţa senină că nu merge. Într-un plin acces nephrotic, cu abdomenul
şi picioarele umflate, cu sânge şi puroi în urină, nu pot risca lungul şi
obositorul voiaj în ţară....Te rog a comunica aceasta – în forma pe care o
crezi convenabilă – onor, comandamentului local sau mandarinilor în
competenţă. De consecinţe nu-mi pasă. Când mă văd în dreptul meu, dau
cu barda în toţi Dumnezeii. Aşa.
Cel mult m-aş putea supune unui examen medical fie aici în
München, fie în Berlin, din partea unui medic indicat de către ambasada
noastră din Germania. Rezultatul ar fi, fără doar şi poate o scutire
completă. Nu văd motivul care m-ar îndemna să primejduiesc preţiosul şi
scurtul răstimp de viaţă ce îmi mai rămâne să trăiesc. (Cu atât mai puţin
de dragul ochilor căprui ai ţarului, sau a cutărui avocat din Bucureşti,
„care joacă pe Garibaldi” ). – Aceste ţi le spun referitor la trebuinţa -pe
care o crezi inexorabilă – de a veni în ţară în halul de sănătate în care mă
aflu.
Dealtminteri am în buzunar certificatul de dispensă cu data de 14
martie 1903, cu numărul de registru 1907/901 din care reiese negru pe
alb că sunt “dispensat de serviciul armatei active rămânând însă a fi
trecut direct în elemental meliţiilor”. Aceasta conform art. 18 din legea
de recrutare. Eu cred că “meliţie” nu e sinonim cu “rezervă”.
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Sfârşind, te rog să-mi trimiţi la 1 iulie, lunarele în restanţă pentru
a fi pe mai multă vreme la adăpostul oricărei eventualităţi. Suma din
urmă mi-a fost vărsată cu cursul (sic!) normal fără nici o pierdere. Alege
ca atare acelaşi mod de trimitere.
La noi în München domneşte mare veselie. Din cauza catastrofei
muscăleşti din Galiţia. Aceasta m-a îndemnat să mă târâi din ungherul
meu, de-a lungul străzilor pavoazate, înecate în soare,…pline de bâzâitul
frenetic al mulţimei. Viziunea Muscalului doborât, “culegându-şi
macaroanele” de la Riga până la Prut, planează ca o “Fata Morgana” a
unui viitor de aur pentru Europa…..Ca Moldoveanu “cioplit dintr-o
bucată” mă las purtat de paroxismul general de entuziasm …şi
mulţumesc Celui de Sus că mi-a dat s-o văd cu ochii….
După ultimele ştiri de la frontul Italian, elanul de la început
capătă o turnură mai mult hazlie. Nimănui nu-i frică prin partea locului!
Atât astăzi dragă Dane. Îţi mulţumesc pentru grija ce mi-o porţi şi iubirea
şi dorul ce îl arăţi de a mă vedea. Crede că nu trece zi de la Dzeu fără să
mă gândesc la tine, în dorul fervent de a [te] vedea mulţumit cu soarta ta.
Arată afectuoase sărutări Marthei şi lui Manon.
Pe tine te îmbrăţişez, rămânând fratele tău care te iubeşte:
Lascăr
*
München, 28 iunie 1915
Dragă Dane,
Sunt puţintel îngrijorat de lipsa absolută de ştiri de vreo trei
săptămâni. O atribui însă comunicaţiei poştale anormale. Sper că ai luat
la timp măsurile necesare spre a-mi trimite lunarele depozitate – după
cum te-am rugat, pentru 1 iulie stil nou. Contez pe tine. După câte aflu
din ziare starea spiritelor e îngrijorătoare în ţară, şi ne apropiem de ziua
când mitocanii mahalalelor Bucureştene îşi vor spune ultimul cuvânt. Eu,
cum e în natura lucrurilor, nu am nici în clin nici în mânecă cu această
dezgustătoare situaţie. De la o vreme evit chiar de a citi acele ziare
româneşti, afară de biata “Moldova”, a marelui Carp, care zădarnic îşi
hodorogeşte maşinile ei tipografice, predicând în pustiu!
Şurubăriile “teroriştilor” de la acţiunea naţională ne-a păgubit
enorm – asta ţi-o pot spune. Urmările se vor arăta la masa verde a
viitorului Congres de pace. Eu înghit zilnic 20 de ziare germane. Trăiesc
împlântat în aerul aspru al acestui popor extraordinar – şi ştiu că am
sfeclit-o în opinia publică germană. Ce va însemna această “opinie”, în
ziua răfuielilor, asta o poate şti numai cine trăieşte aici. Cine va plăti la
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noi “oalele sparte”? … Acei 2-3 domni avocaţi în joben şi
jachetă….Delavrancea? Goga? - Dar termin dragă Dane, e prea trist.
Scrie-mi ce crezi tu şi dacă eşti de părerea mea. Cu sănătatea o duc mai
binişor, de când au dat căldurile. Sunt însă ţinut la un regim alimentar
strict şi la un fel de viaţă sedentar. Lucrez acum la portretul doamnei
Socec din Bucureşti, şi cu noroc până acum!
Rugându-te încă o dată să nu mă uiţi şi să-mi scrii cum o duci şi
ce mai gândeşti.
Te sărut cu dor şi iubire frăţească,
Lascăr.
Sărutări Marthei şi nepoatei.
*

München, 4 august 1915
Dragă Dane,
Cred că ai primit cartea poştală în care am adeverit primirea
sumei de 600 Lei (483 Mk). Alaltăieri am scris mamei punându-i în
vedere necesitatea imperioasă de a primi şi restul sumei care se află în
păstrarea ta. Nu mă îndoiesc că vei dispune trimiterea banilor îndată după
primirea acestor rânduri, având în consideraţie că circulaţia poştală e
foarte anevoioasă şi nu putem sta de vorbă mult, fără a pierde timp. Ai
omis de altfel în ultima-ţi scrisoare – primită cu mare întârziere – de a-mi
explica de ce nu ai trimis toţi banii, pe câtă vreme îi ai depuşi la bancă....
Ar fi regretabil şi dureros pentru mine dacă care cumva te-au podidit din
nou gânduri negre relativ la umila mea persoană. Altfel nu mi-aş putea
explica insistenţa cu care mă sfătuieşti să fac economie şi să mă
restrâng.... Evident te surprinde faptul că suma primită în Aprilie (3500
Mk) s-a isprăvit aşa curând .... Între patru ochi fie-ţi zis că jumătatea
acelui numerar mi-a servit pentru plata unor datorii vechi. Un ceas după
primirea banilor am trimis prin poştă 1200 Mărci bani gheaţă, ... în afară
de unele obligaţii mai mici pe piaţa Münchenului. Crezi tu dragă Dane că
de florile mărului aş fi cutezat să-mi ştirbesc micul capital, şi să-ţi fac
neajunsuri ţie şi mamei? – pe de altă parte – chiar admiţând că aş fi
obsedat din fire de geniul urât al risipei – starea precară a sănătăţii mele
şi crudele experienţe ale trecutului sunt de natură de a-mi impune un
minim de expansiune vitală. Încetul cu încetul acest „minimum” va
deveni şi mai minimal. Ţi-o făgăduiesc şi poţi fi fără grijă. Mama
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cunoaşte felul meu de viaţă şi ceea ce-i mai important – şi colosalul
„salto mortale” pe care l-am executat sufleteşte în cursul acestor 5 ani de
când nu ne-am văzut. De aceea fii clement dragă Dane.... şi raportândune la superstiţia ta ştiinţifică te conjur: nu lansa în spaţiu undele psihice
ale negaţiei şi ale îndoielii! Uite... întreg planetul le lansează la adresa
Germaniei şi Germania e victorioasă. Ce-i pasă lui Hindenberg de
Filipescu bré!....
Şi cu aceasta te las cu bine dragă Dane, rugându-te să arăţi mamei
sărutări de mână, afectuoase sărutări Marthei şi lui Manon.
Te îmbrăţişează cu dor şi drag,
Fratele tău
Lascăr.
*

München, 4 septembrie
1915
Dragă Dane,
Prin
Deutche
Bank Berlin am primit
în ziua de 18.VIII. suma
de Lei 600=482 Mk
precum şi scrisoarea ta
recomandată
din
12.VIII. Îţi mulţumesc
pentru grija ce mi-o
porţi şi bunăvoinţa ce
transpiră din rândurile
tale. Orice critică şi sfat
din parte-ţi îmi este
binevenit când te menţii
pe un teren strict pozitiv
şi naţionalistic. Sunt
perfect de acord când
atribui pesimismul meu,
sănătăţii mele alterate.
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Întrucât m-am deprins să mă observ singur, am ajuns eu însumi de mult
la aceeaşi concluzie. M-a impresionat îndeosebi ceea ce-mi scrii relativ la
sănătate. Gândul “că la un moment dat ar putea fi prea târziu” mă
preocupă mereu; de aceea lucrez ca un disperat, încordându-mi puterile la
extrem. Mi-au reuşit în ultimul timp unele lucrări drăguţe fără însă a-mi
închipui cine ştie ce. Pentru un „exot” din sud-est, sunt fără doar şi poate
piese de forţă, nu însă când e vorba de a fi “cineva” aci. E ciudat gândul,
că 3-4 ceasuri de extremă luciditate în faţa unei biete pânze, trei zile de-a
rândul, ar ajunge să obţin un sceptru aci în creierul lumii.
Mă tot mângâi cu nădejdea că vor sosi acele ceasuri de graţie....În
sincera ta dorinţă de a-mi fi de folos, atingi în ultima-ţi scrisoare un
moment din viaţa mea privată pe care îl crezusem ferit de analiza ta. E
doar vorba de un lucru pur şi profund omenesc care ne este comun
amândurora ... Ţie şi mie. Îţi mărturisesc că îmi vine greu să-ţi răspund.
Fară doar că vei fi împărtăşind vederile mele asupra căsătoriei, lucru de
care mă îndoiesc. În treacăt fie-ţi zis, că în acest punct nu procedezi cu
metodă: cunoaşterea şi înţelegerea efectului implică o cunoaştere
scrupuloasă a cauzei! Fără a-ţi fi dat seama, comiţi o nedreptate faţă de o
fiinţă pe care nu o cunoşti, care nu ţi-a făcut nimic ... absolut impecabilă
sub toate raporturile! E adevărat: nu te-am anunţat oficial. Că nu o pot
face, e nespus de trist şi umilitor ... pentru mine. Regret că nu mi-ai
comunicat nimic relativ la situţia din ţară. Pe aici politica guvernului
Brătianu e considerată nefastă. E lucru aproape cert că vom pierde încă o
dată Basarabia ... De astă dată pe vecie!....că ne vom alege cu buzele
umflate .... dacă nu şi cu alte lucruri umflate... te întreb a cui va fi vina?
... E oare cu putinţă s-o fi feştelit-o brilianţii şi chipeşii noştri bărbaţi de
stat? Nu cumva nu ajunge „să ai franci”, să fii fecior de paşă şi să-ţi fi
făcut „dreptul” la Paris? - O viaţă întreagă să umbli tuns „a la Duc
d’Orleans”, să umfli din nări, ... să te zbârleşti şoşonat şi îmblănit ... şi
apoi, când vine vorba să-ţi scoţi patria din impas, să dai chix ... lipsit de
prevedere şi pătrundere ca un chelner?12 ... aud? Dar cu aceasta termin
Dane. E prea trist. Inima mea de Moldovean se strânge de durere. Regret
greşeftul unirii. Scrie-mi cât mai curând şi dacă cumva lucrurile s-or fi
îngoşând adu-ţi aminte la timp de fratele tău care te doreşte,
Lascăr.
Multe sărutări mamei, Marhei şi lui Manon.

*
12

Un alt portret caricatural al liberalului Ion I.C. Brătianu.
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München, 1 octombrie 1915
Dragă Dane,
Îţi confirm primirea sumei de 479 Mk=600 lei prin mandat poştal
de la Deũtsche – Bank Berlin cu data de 25 IX. În ceea ce priveşte banii
primiţi tot prin Deũtsche – Bank la 19 VIII (600 Lei) ţi-am confirmat
sosirea lor printr-o scrisoare recmandată cu data de 5.IX, care sau se va fi
pierdut, sau ai primit-o cu mare întârziere.- Vei fi aflat dealtminteri că
circulaţia poştală fusese întreruptă timp de vreo 15-20 zile. După cum
vezi de o supărare sau neglijenţă nu poate fi vorba. Din contra, nu-ţi pot
fi decât recunoscător pentru interesul plin de iubire ce îmi arăţi şi pentru
vorbele cuminţi ce îmi spui. Mi-am permis ce-i dreptul o mică rezervă
asupra unui punct. Sunt însă pe deplin liniştit. Sufletele noastre sunt
acordate după acelaşi diapazon. E exclus ca tu, în anumite chestiuni de
ordin sufletesc sentimental, să fii de altă părere ca mine. Ar ajunge un
mic dialog de un sfert de ceas ca să ne înţelegem. Din nefericire suntem
departe unul de altul, ... unde mai pui anii care au trecut de când ne-am
privit în ochi ultima dată ... În acest răstimp amândoi am rumegat o
sumedenie de gânduri şi au dărăbănit pe capul nostru tot soiul de
vicisitudini care mai de care mai abraşe ... E oare de mirat ca tu sau eu să
ne fi ales cu bilanţuri deosebite, fără însă de a ne fi înstrăinat în felul
nostru esenţial de a simţi?
Spre liniştirea ta şi a mamei fie-ţi zis – că în genere – sănătatea
mea se îndreaptă de vreo lună încoace. Am redevenit carnivor şi pot
dovedi cu ceasurile înaintea şevaletei fără să mi se umfle picioarele. Ba
chiar prind a suporta şi câte un pahar de bere sau vin din când în când.
Poţi să-ţi închipui ce perspective mi s-ar deschide în cazul unei
însănătoşiri depline! Că ţi-o spun verde, că meşteşugul meu mă
mulţumeşte tot mai mult şi fiecare nouă lucrare înseamnă o etapă şi o
cucerire. Şi ciudat este că nu am parvenit încă de a şti „cât mă ţin
curelele” şi unde îmi este dat să ajung! Atât ştiu doar, că merg înainte! E
de prisos a-ţi spune că după război, va urma în Germania o perioadă de
neauzită activitate şi înflorire pe toate tărâmurile. Pulsul lumii va bate la
Berlin, de acolo şi din marile centre culturale germane vor porni
directivele în materie tehnică, artă şi ştiinţă. Faptul acesta, ... precum şi
aspectul sublim sub care mi se înfăţişează zilnic fizionomia vieţii şi a
geniului german mă reconfortează îndeosebi şi ... după cum nu m-am
îndoit nici o clipă în triumful ideii şi a baionetelor germane, tot aşa e
firesc lucru să cred că şi drumul ales de liliputana mea persoană nu poate
fi fals... întrucât de 15 ani nu fac decât să învăţ şi să privesc în juru-mi,
cu dorinţa sinceră de a deveni mai bun.
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Sfârşind, te rog mult dragă Dane să-mi scrii şi tu dintr-ale tale dar
mai amănunţit ca de obicei. E cumplită această izolare în care trăiesc faţă
de voi. Mama nu mi-a mai scris de un veac. De bună seamă nu a primit
scrisorile mele sau e supărată sau bolnavă. Tot aşa şi Tudor. Te rog
îmbrăţişează-i din parte-mi. Deasemenea afectuoase sărutări Marthei şi
lui Manon. Între noi: ce vrea Brătianu al vostru?.....Dacă lucrul nu ar fi
aşa de grav şi de trist pentru un Moldovean concentrat ca mine, ar trebui
să râd de aşa fel de bucătărie politică....De veşnicul hop-şa-şa cu spumă
la gură,...a celor înfruptaţi din marmelada englezească şi borş rusesc nici
nu mai vorbesc. Mulţumindu-ţi pentru grija ce mi-o porţi şi iubirea ce mio arăţi, rămân cu drag fratele tău care te doreşte,
Lascăr.
*
München, 18 noiembrie 1915
Dragă Dane,
Nu mă îndoiesc că vei fi avut motive serioase, nu numai să
întârzii, dar să şi repartizezi altfel suma ce urma să-mi trimiţi la sfârşitul
lui octombrie.
Fapt este, că de pe urma acestei întârzieri şi a hotărârii tale de ami trimite mai puţin, mă aflu în mare încurcătură.
Întrucât de credit nu poate fi vorba pentru - un Român - situaţia
mea poate deveni fatală peste noapte. Cercat-ai să-ţi dai seama de
aceasta?
Oricât m-aş restrânge, nu aş putea ieşi la capăt decât cu condiţia
unei scrupulozităţi extreme în plata chiriei, serviciului, restaurantului,
liferantului de cărbuni, luminat, material croitor, etc. Pentru a răzbate în
limita modestelor mele resurse, ar trebui să pot conta pe ele în mod
integral şi în răstimpuri fixate anume. Consideraţiile acestea sunt – vezi
bine - pur teoretice şi nu ar fi la locul lor, dacă nu mi-ar fi teamă că tu
dragă Dane, închini spre oareşicare optimism în ceea ce priveşte
exigenţele şi condiţiile vieţii mele!
De nu mi-aş da seama perfect de realitate şi de ceea ce mă
aşteaptă, dacă într-un moment dat m-aş vedea nevoit să apelez la
clemenţa te miri-cui, crede-mă dragă Dane că nu te-aş anosti şi asalta
într-una ca un jidan, care de ce îl îndopi de ce e mai flămând şi mai
insolent!
Pe de altă parte, considerente de ordin general – politic asupra
cărora nu mă pot opri, reclamă oareşicare prevedere.
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Nu îmi rămâne aşadar alta decât a te ruga să nu mă laşi şi să-mi
trimiţi cel târziu până la 1 Decembrie st. n. restul banilor, plus lunarul pe
noiembrie, adică 400 Mărci. În treacăt fie-ţi zic că pentru 400 lei am
primit numai 315 Mărci. O mică observaţie din parte-ţi la adr. Băncii
Comerciale –Bukarest nu ar strica!
Aici iarna se lasă greu şi mi se strânge inima gândind la
milioanele ce zac în tranşeele îngheţate, sfidând moartea!
De când mă aflu mai bine, lucrez cu o febrilitate şi o reuşită, care
mi-ar da de gândit dacă aş fi superstiţios. Îţi voi scrie mai amănunţit în
această privinţă. Sfârşind, te rog dragă Dane să-mi scrii şi tu şi dacă se
poate să mă avertizezi asupra situaţiei reale din ţară. Afectuoase sărutări
Marthei şi nepoatei.
Pe tine te îmbrăţişez cu
dor
fratele tău Lascăr.
*
München, 6 ianuarie 1916
Dragă Dane,
La 3.I.16 am primit prin Deutsche Bank Mărci 271. Îţi mulţumesc
ţie şi mamei pentru cadoul de 40 ..: o gingaşă atenţie din parte-vă pe care
nu o merit şi care m-a mişcat adânc. Vă doresc tuturor un nou an senin,
noroc în toate şi sănătate. Cu ajutorul lui Dumnezeu, micul vostru cuib va
rămâne ferit în chaosul şi prăpădul universal....Din fericire triumful final
al Germaniei care se conturează în proporţii tot mai gigantice, ne
îndreptăţeşte a spera într-o întoarcere rapidă a ordinei pe toate
tărâmurile. O ordine nouă – ce-i dreptul – peste care va plana nevăzut,
ca suflarea lui Jehowah după potop – geniul omului blond de la nord....
Dar înainte de a ceda poftei de a sta de vorbă cu tine într-o ordine de idei
dezlipită de realitatea plată, ţin a te ruga să-mi faci binele de a-mi trimite
până la mijlocul lunii curente şi lunarul pe ianuarie sau – ceea ce ar fi mai
practic – şi cel de februarie, rămânând ca de la 1 Martie înainte, să-l
primesc fie lunar sau la două luni odată.... cum îţi va conveni mai bine. În
tot cazul, trimite-mi cum ţi-am spus lunarul pe Ianuarie. Sărbătorile şi
anul nou - oricât m-aş fi restrâns – m-au cam zdruncinat şi din suma ce
mi-ai trimis mi-au rămas – plătind între altele şi o socoteală grasă a
medicului meu curent – abia 60 Mărci. Odată ieşit din iarnă îmi va fi mai
uşor cu atât mai mult cu cât am şi eu „nişte oale pe foc”. Aşa am liberat?
Unui gentilom Bucureştean 2 lucrări; banii îi aştept, pot sosi în fiecare zi
după cum nu e exclus să mai aştept o lună două, mama ştie de ce e vorba.
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Te interesează poate să afli că un evreu comerciant de artă (?) din calea
Victoriei „La colţul artistic”(!) mi-a escamotat câteva desene şi că am
încasat deja 200 Mărci....
Certificatul medical îl am. Întâmpin totuşi dificultăţi cu
legalizarea la consulat. Sper să ţi-l trimit în scrisoarea viitoare.
Dealminteri conştiinţa mi-e liniştită. Deşi însănătoşirea e aproape
deplină, medicul îmi interzice categoric orice exces de oboseală. E destul
să alerg după un tramvai sau să urc scările prea iute, ca să mă resimt.
Aştept cu nerăbdare fotografiile făgăduite, o slabă mângâiere,
fireşte, dat fiind că suprema certitudine a aparţinerii,.... a traiului laolaltă
ne-o dă în fond tot sensibilitatea tactilă,... adică retina. Timpanul este nu
puţin, şi acel scârţâit disharmonic a coardelor vocale prin care ne spunem
că ne iubim ori că ne doare burta ... Imensa majoritate a oamenilor nu e
departe de stadiul primordial al străbunilor pitici şi vioi ghemuiţi pe
crăci, într-o concilianţă aparentă şi relativă. O muşcătură de insectă, un
nimica toată o poate tulbura. Odată însă acel magnetism al blănurilor
întrerupt şi ghemul desfăcut, survine o panică generală, o explozie a urii
şi a apetiturilor acumulate ...lucru de care lesne te poţi convinge în orice
grădină zoologică.
Tot astfel şi biata omenire comprimată în strâmtul apendice
asiatic numit Europa, ne oferise până mai deunăzi un aspect unitar de
concilianţă relativă, până când la un moment dat izbucni geniul cel rău al
strămoşilor. Idilul [idila] se strânse, coeziunea se rupse şi iată-ne în plină
panică…cu ochii injectaţi, cu coamele zburlite. Marile sindrofii ale
speciei noastre maimuţeşti, numite civilizaţii, nu au durată. Avem
explicaţii, care ne flatează însă nu explică nimic. Ne ferim de o ipoteză
profund biologică foarte plauzibilă. Ascultă, dragă Dane: Habitusul
fundamental, gestul dominant în sufletul vieţuitoarelor e ura, indiferent
dacă o vedem la lucru în fundul oceanului, într-o cuşcă de menajerie sau
în formula unui diplomat parfumat cu o frunte cât o catedrală! Caracterul
esenţial al vieţii terestre, e lupta, carnagiul între unitaţi. O civilizaţie în
formele ei supreme, e o siluire a naturii, întrucât nu urmăreşte alta, decât
atenuarea şi canalizarea la extrem, al acelui afect al urii, prin coduri
penale şi religioase, printr-o organizaţie nespus de subtilă şi de
complicată. E oare de mirat că fluidul acela primejdios care ne împinge
de a ne sfâşia reciproc şi în care e împlântat această nefericită planetă, va
căpăta la urma urmei un caracter colectiv şi se va descărca în afară?
Nimic mai firesc decât ca naţiunile să se trasforme cu timpul în
“acumulatoare de ură”, cu tendinţa elementară de a se descărca şi
distruge reciproc. Cunoşti doar legea conservării energiei? Chiar
admiţând realizată utopia păcii universale, omul va sfârşi prin a submina
101

măruntaiele pământului şi a-l crăpa în două!.....Iată câteva din reflexiile
ce-mi inspiră catastrofa istorică pe care o trăim cu toţii. Mi-ar plăcea sămi scrii dacă le găseşti justificate. Mă refer la cele ce mi-ai scris despre
obiectivele guvernului Brătianu. Din nefericire lucrurile stau altfel. Ciclul
prestigiului şi al creditului nostru moral ştirbit în mod nereparabil în ochii
învingătorului de mâine este Costinescu13, cu politica Dsale financiară pe
care nu o pot califica decât băbească.
Iar Brătianu până ieri credea morţiş în victoria celor „oacheşi” şi
„vioi” şi a marelui tăvăluc de carton din răsărit. Acum îl trec sudorile,
acum zice “dă”.- Am pierdut trenul. Pentru o sută de ani. Ne rămâne
riscul de a sări într-un tren în plin mers….(?) Eu ştiu ce spun dragă Dane.
Diferite considerente mă împiedică de a intra în amănunte. Atât
deoacamadată. Te îmbrăţişez afectuos şi te rog să-mi scrii cu
deamănuntul ce mai faci şi ce crezi. Lascăr.
Sărutări mamei, Marthei, lui Manon, Tante Stefanie, Ella şi
Tudor.
*
München, 20 februarie 1916
Dragă Dane,
Mulţumindu-ţi, îţi adeveresc primirea banilor, în februarie prin
Deutsche-Bank Berlin. Întârzierea lor mi-a pricinuit multe neajunsuri şi
suferinţe. Cum însă tu mă asiguri că nu ai putut altfel, vreau să le uit.
Vezi bine că am dorit şi doresc să anticipez lunarul, adică să câştig o
lună. Motivele ţi le-am expus în scrisoarea de la 6.I.16. Chiar dacă felul
expunerii nu e comercial, aceasta să nu te facă să crezi “că umblu cu
şoata”, ci să mă crezi pe cuvânt. Nu-ţi închipui cumva că nu îmi dau
seama de realitatea lucrurilor, ori că mi-aş face iluzii contând cu factori
care nu există, “ori că vreau să te iau pe subţire”, etc. Tranzacţia de care
îţi vorbii mai sus – oricât de vicleană ţi-ar părea – purcede dintr-o logică
de om nevoiaş care nu vede altă ieşire.
Aceeaşi logică a nevoii, mă îminge să te rog să-mi expediezi banii
pe luna Martie, în aşa chip ca să-i primesc aci cel târziu la 3 Martie stil
nou. De astă dată apelez solemn la sentimentele tale frăţeşti şi de calif al
familiei. Fii încredinţat că îmi faci un bine şi fă-o fără amărăciune ...
Drumurile vieţii sunt încurcate şi obscure. Odată şi odată va ieşi la iveală
că orice rază de clemenţă cobori în viaţa mea şi orice dovadă de simpatie
înţelegătoare îmi dai, au privit mai puţin bicisnica şi efemera mea

13

Emil Costinescu, ministrul de Finanţe.
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persoană, ci mai mult aducerea la bun sfârşit a unei daravere mai mari al
cărei reprezentant mă simt.
La 4 februarie st.n. am trimis recomandat ceritificatul medical şi o
înştinţare comandantului Reg. 55 Rezervă din Piatra-N. Interesează-te
rogu-te, dacă răvaşul a sosit la destinaţie, şi care este anume situaţia mea
actuală.
Alăturat îţi trimit şi procura dorită. Dzeu ştie dacă te-am înţeles.
Mai bine ar fi fost să mi-o trimiţi redactată gata, şi eu s-o iscălesc!
Cu sănătatea o duc binişor, afară de vătămătura ce mi se sui de o
bucată de vreme de la rărunchi în urechea stângă …. Mi-e teamă să nu
rămân „surd” ca prostul. Mai bine deşălat decât surd ... Aceasta nu mă
împiedică să desenez şi să produc în fiecare zi câte ceva nou. Între altele,
„O intrare a acrobaţilor la varieté” mi-a reuşit binişor. De asemenea şi o
„Lojă de teatru” cu nişte „Boi în frac” şi cocote = (beauté du diable et
fleur du mal ...).
Constat că pe Costinescu tot nu l-aţi gonit şi că tot sus îşi ţine
coada. Până când? ... Am râs de modul cum s-a apărat în parlament şi
cum deodată susţine exportul! Cum aşa? Îi lipseşte o optică largă. E un
„papa Krüger” în lumea finanţelor, care nu ştie multe şi râgâie veşnic
mulţumit, ... meschin, suspicios totuşi ... de un pachidermizen moral
enorm ... genial. Când ni l-om scutura din ceafă va fi prea târziu ...
Băboiul acesta prost, cocoţat unde-i mai cald, ne-a feştelit radical o
pagină a istoriei noastre care ar fi putut fi curată şi glorioasă. Bagă de
seamă: eu pornesc de la convingerea mea neclintită că Germania va dicta
condiţiile păcii. Regret a nu-ţi putea împărtăşi tot nexul de fapte care mă
determină să cred aceasta. Mă trec fiori reci gândind la ceea ce se prepară
şi se va întâmpla de aici înainte ... Terminând te sărut dragă Dane pe tine
şi pe ai tăi. Rugându-te să arăţi şi mamei noastre sărutări de mână din
parte-mi te îmbrăţişez cu dor,
Lascăr
Interesează-te dacă mi-ai putea trimite o cutie de halva!
*
München, 29 mai 1916
Dragă frate,
Mama îţi va fi lămurit necesitatea unei trimiteri punctuale a
banilor la fiecare zi întâi stil nou. Mă asociez şi eu la rugămintele ei,
solicitându-ţi să ţii cont de greutăţile cu care am de luptat şi de faptul că
în Germania socotelile se fac după stilul nou. În ultima scrisoare către
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mama arăţi un deosebit ... pentru împrejurările vieţii mele, nu mă
îndoiesc deci că vei da o formă concretă acestor sentimente îndeplinindumi această rugăminte. Cu sărutări afectuoase Marthei şi copilului, rămân
cu drag fratele tău,
Lascăr.
*
München, 17 iunie 1916
Dragă Dane,
Am citit ieri scrisoarea ce ne-ai adresat nouă tuturor. Mi-ar fi
plăcut totuşi să nu vorbeşti la persoana a treia de mine ... Şi cum laşi fără
răspuns misivele mele, bănuiesc că eşti supărat din cauza insistenţelor
jidoveşti de a primi banii de la zi întâi stil nou. Crede-mă dragă Dane, că
nu o fac din spirit de şicană, ci numai constrâns de greutăţile crescânde
ale vieţii mele aci. La noi întâi umblă soneria că intri în hotel, toată
lumea vrea bani şi mie îmi bâţâie inima ca unui epure 2 săptămâni de-a
rândul. Din banii primiţi ieri-bunăoară am plătit chiria pe iunie şi
socotelile curante pe mai. – Pe de altă parte mama insistă să plec la ţară
pe două luni la 1 iulie şi a închriat odăi în acest scop. Am căutat să-i
dovedesc că lucrul nu-i aşa de simplu cum crede ... Dar degeaba! Drept
să-ţi spun habar nu am cum se va realiza acest plan, mai ales că şi biata
mamă e pe sponci cu banii. Un lucru e cert: Dacă nu voi putea plăti la 1
iulie stil nou socotelile şi chiria, nu voi putea părăsi oraşul.
Pe de altă parte, mama nu e în măsură de a mă ajuta cu o sumă
aşa mare. Eu i-am explicat aceasta, fără a reuşi s-o fac să vadă lucrurile
real. În dorinţa ce are de a mă scoate la aer şi la soare, dânsa nesocoteşte
piedicile şi îmi propune soluţii şi experienţe care nu se pot aplica în
realitate. Mă raportez din nou la chestia trimiterii banilor la 1 stil nou. Nu
crezi tu, dragă Dane, că de astă dată lucrul ar avea oareşi care justificare?
Nu ai putea realiza această unică intervertire în registrele tale? Mie fireşte
nu-mi arde de vilegiatură. Iniţiativa porneşte de la mama, încă din primul
ceas al sosirii sale în München. Dacă te întreb, de justificarea reînnoitei
mele cereri, este că tu poţi scrie mamei imediat, şi a o convinge de
inoportunitatea planului ei. Aceasta în cazul când îţi este peste putinţă să
interverteşti ordinea trimiterii lunarului. Bucuros ţi-aş fi scris mai des. Şi
te-aş fi înveselit cu obişnuitele mele „eşiri” politice!
Dar îmi piere piuitul pe zi ce merge ... Oiştea naţiunii va rămâne
în garv. iremediabil! ...Nouă ăstora mojicilor nu ne este iertat să ne
sbârcim nasul în “bucătăria” boierilor. Ţie dragule, mie şi altora, nu ne
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rămâne alta, decât să ne aşezăm în capul oaselor ...., să ne tragem pălăria
pe sprâncene “în semn de doliu” şi să intonăm cu Brătianu lugrubul şi
misticul „dă”...a rumânului când i se duc boii dracului!
Cu această constatatre cam neobişnuită pentru un liberal ardent ca
tine, mă închin, îmbrăţişându-te cu iubire frăţească.
Al tău,
Lascăr
Sărutări Marthei, lui Manon şi reverenţe restului familiei. Mama
şi Tudor sunt bine şi au plecat astăzi în excursie la lacul Starnberg. E o
întreagă caravană de cocoane şi de “dudui” din ţară. Eu am preferat să
stau la o masă de cafenea şi să-ţi scriu.
*
München, 9.VII.16
Dragă Dane,
La 3.VII Storck a expediat rechizitele voastre de pescuit.
Catalogul după care te-ai luat fiind foarte vechi, ... atât articolele ... Cât şi
preţurile au suferit schimbări. Mai ales acestea din urmă! Numai în parte,
m-am putut conforma exact, indicaţiilor tale. Din cauza blocadei,
asortimentul în nuiele de bambus e cam restrâns. Articulaţiile de metal
pentru sfoară nu vor corespunde întocmai dorinţelor voastre. Stocul
disponibil e unic, deoarece industria germană nu se ocupă în prezent cu
asemenea mofturi .... Şi cârligele mici de tot, lipsesc deocamdată! Vei
recunoaşte totuşi că diferenţa nu e prea mare, şi că „Neamţul” e “tare” şi
pe terenul acesta ... Maţele diafane legate, le veţi înădi câte două, pentru
a realiza lungimea dorită. Ţi-am trimis “extra” câteva mănunchiuri. (E de
prisos să-ţi amintesc, că trebuiesc ţinute câtva timp în apă, înainte de a fi
înnodate). În privinţa muştelor artificiale, preţurile s-au ridicat enorm. Mam văzut nevoit de a ceda insistenţelor mamei şi a restrânge puţin
quantumul dorit. De altfel, vânzătorul – specialiast lipanist – mi-a spus că
muştele aranjate pe cartoane sub formă de colecţie, nu e lucru serios ci
sunt pentru diletanţi şi dudui. A aranjat el însuşi, un asortiment ad-hoc
pentru lipani şi păstrăvi iulie-august. L-am lăsat să o facă, întrucât avea
aerul de a fi foarte competent. Ţie ţi-am ales şi o rotiţă ca să poţi lăsa
slobod sau să strângi …. cum face Poklewski – Koziell cu lipanii lui
federalişti, când împarte lefurile sâmbătă seara. Dorindu-ţi “noroc la
peşte”şi ceasuri senine pe căpătâiuri de plute şi prin chiciuri şi răchitişuri,
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subt amurgurile blagoslovite de vară…când mreana e îndeosebi de
mâncăcioasă…te îmbrăţizez cu drag,
Lascăr.
Îţi mulţumesc pentru fotografie. Îmi pari oleacă “funebral”,
aceasta fiind că Dl P.Lalu îţi citeşte din Epoca .... Manon e adorabilă!..şi
nu ştie multe.
*
München, 26.VII.16
Dragă Dane,
Am o rugăminte către tine. Procură-mi în timpul cel mai scurt un
act de la primăria locală, prin care – după o prealabilă cercetare în
registre – să mi se ateste: a) că sunt necăsătorit; b) că după legile ţării nu
există vreo piedică căsătoriei mele în Germania, cu Dşoara Maria Berger
din Linz. Odată aflându-te în posesia acelui act, trimite-l te rog spre
legalizare consulatului german din Iaşi şi expediază-l apoi recomandat la
adresa mea din München. Cheltuielele ce vor rezulta scade-le din viitorul
lunar. Sper că lucrul nu îţi va răpi prea mult timp. Bucuros te-aş fi slăbit
dar - după sfatul mamei - vreau să economisesc onorariul ce aş fi trebuit
să plătesc unui avocat. Când va să fie te voi pune la curent cu toate;
deocamdată te rog să păstrezi o tăcere strictă. Aci nu avem noroc cu
timpul. Abia de am închipuit vreo 4 pânze până’n prezent. Ecoul
războiului se pierde slab în acest ungher blagoslovit. Pulsul vieţii propriu
ţărăneşti nu pare afectat deloc. Cei rămaşi acasă trăiesc din plin ca în
timp de pace ... Scrie-mi dacă ai primit comanda de la H. Storck şi dacă
eşti mulţumit. Rămâi cu bine până una alta dragă Dane, tu şi ai tăi.
Te îmbrăţizează cu dor fratele tău,
Lascăr
Sărutări de la mama şi Tudor.
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Lucian Mircea (prof. C. Borş)
şi Nina Cassian
un memorial de Emil Nicolae
Nu l-am văzut niciodată stând jos, aşezat pe un scaun, pe un
fotoliu sau pe vreo bancă: în clasă, la şcoală, era mereu în picioare şi
sprijinit cu cotul de un pervaz al ferestrei (având privirea saşie, nu ştiai
dacă-l urmăreşte pe elevul de la tablă sau pe altcineva); în cerdacul casei
sale din strada Plutaşului (nu departe de intersecţia cu str. Bicazului, fostă
str. I.V. Stalin, fostă str. col. Roznovanu, la câteva zeci de metri de fosta
locuinţă a "Braunerilor", despre care habar nu aveam pe-atunci!) mi-a
vorbit de nenumărate ori cel mult sprijinit de balustrada din lemn; în
lăuntru, în prima cameră din dreapta, când stăteam la masa ovală şi îi
citeam versuri, îl simţeam cum se plimba prin spatele meu, până în
momentul în care primeam în scăfârlie bobârnacul de alint şi auzeam
"tolomacule, ai nimerit-o!", ceea ce însemna că i-a plăcut. În sala Casei
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de cultură destinată reuniunilor cenaclului literar, unde el m-a invitat
prima dată, vreme de două ore dădea ocol mesei la care stăteau condeierii
şi din această postură, din mers adică, l-a pus la punct pe poetul
"regional" sosit de la Bacău să ne înveţe cum se scrie despre "fabrici şi
uzine", nu despre flori şi căprioare...
Aşadar, nu-i plăcea sau nu avea răbdare să stea aşezat, însă nici
nu era grăbit la mers, dimpotrivă. În plus, avea oroare să se ducă la
dentist şi să se deplaseze cu maşina ori cu trenul. De aceea
matematicienii cu care a colaborat, de la foştii săi elevi ajunşi doctori în
ştiinţe la academicienii din Iaşi, erau obligaţi să vină la Piatra-Neamţ ca
să lucreze cu "domnul Borş" (precum muntele la Mahomet!). La acest
portret sintetic al profesorului Constantin Borş (13 mai 1912-10 ian.
1998, Piatra-Neamţ), sigur că subiectiv - dar pe care am încercat, în
măsura posibilului, să-l feresc de tuşele sentimentale care ştiu că i-ar fi
displăcut "subiectului" - aş mai adăuga un detaliu: deşi, ca elev, n-am fost
un performer în ştiinţa cifrelor, m-a chemat o dată la Cercul de
matematică al Liceului "Calistrat Hogaş", pe care tocmai îl înfiinţase; în
faţa nedumeririi mele, mi-a explicat: "Vino pentru că o să vorbim despre
teoria mulţimilor (care nu fusese încă introdusă în programă - n.m.) şi te
va interesa din punct de vedere poetic...". A avut dreptate.
Aşadar, relaţia mea cu "domnul Borş" a fost una mai degrabă
literară. Între altele, el mi-a pus pus în mână pentru prima dată
monumentala Istorie... a lui G. Călinescu (prima ediţie), el mi-a atras
atenţia asupra poetului matematician Ion Barbu şi tot el mi-a semnalat
apariţia celor 11 elegii de Nichita Stănescu. Târziu, şi de la alţii, am aflat
că făcuse parte din aşa-numita "generaţie pierdută" a ultimului Război
Mondial (v. ciclul de poeme "Jurnal de război"), că a câştigat un concurs
de sonete iniţiat de revista Contemporanul prin 1946, clasându-se
înaintea mult mai celebrului, ulterior, Ştefan Aug. Doinaş, şi că îşi
semnase "producţia" literară (poeme şi articole) cu pseudonimul Lucian
Mircea. Avea o discreţie absolută în privinţa propriei creaţii (când l-am
cunoscut eu, în perioada 1963-1965, încetase să mai publice, dar
frecventa cenaclul literar mai degrabă împins de curiozitate, urmărind
evoluţia tinerilor pe care-i aducea acolo) şi de aceea puteai să te întrebi
sau să-l întrebi pe ce se bazează când făcea observaţii sau dădea verdicte.
Nimeni n-a avut curajul ăsta pentru că "domnul Borş" părea să deţină un
fel de autoritate naturală şi pentru că, pe de altă parte, avea totdeauna
dreptate!
După 1990, când mai stăteam de vorbă, am descoperit alte lucruri
de adăugat schiţei de portret de mai sus: de pildă, refuza să se lase
înregistrat pe bandă magnetică (aşa cum, mai demult, evita să se
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fotografieze, motiv pentru care e foarte greu să găseşti o poză cu el),
încât a trebuit să mă mulţumesc doar cu memorarea relatării despre vizita
făcută la şantierul hidrocentralei de la Bicaz, prin anii 50, de scriitorii
francezi Elsa Triolet şi Louis Aragon. Atunci am aflat că, la vremea
respectivă, "domnul Borş" / Lucian Mircea era secretarul filialei nemţene
a Uniunii Scriitorilor. Şi, apoi, mi-a fost mai uşor să înţeleg următoarea
notaţie din jurnalele Ninei Cassian (datată "aprilie, 1950"): "Călătoria
Roman-Bacău-Piatra Neamţ mi-a prilejuit multe bucurii şi experienţe.
Am învăţat să am mai mult simţ de răspundere când scriu versuri sau
muzică. /.../ Apoi, revelaţia Piatra Neamţ. Oraş încântător, înălţat pe
pietre albe, înconjurat de munţi cu nume muzicale: Cozla, Pietricica,
Cernegura... Cum au fost primiţi scriitorii? La gară, o fanfară, apoi, cu ea
în frunte prin oraş, până la locuinţa mea şi a Mariei Banuş - un adevărat
iatac. Totul pregătit cu minuţioasă dragoste. Deasupra patului, o lozincă:
<Bine aţi venit, scriitori ai poporului!> Glastre cu flori. La festival, două
eleve ne înmânează mâţişori, violete şi ghiocei. Masa ni se pregăteşte
acasă. Atenţii peste atenţii. Semnăm într-un catastif special confecţionat,
cu un condei şi o călimară pe copertă. Toate i se datoresc lui C. Borş,
profesor de matematică şi poet sub numele de Lucian Mircea. E un om
mic de statură, cu privire uşor încrucişată, cu o gură frumoasă, cam
ştirbă, drept care şi-o acoperă tot timpul cu mâna. Vorbeşte abia auzit, e
inteligent, uneori biciuitor, totuşi timid până la exasperare. Ne-am
despărţit greu, plini de o veritabilă tristeţe, cu făgăduiala de a ne scrie.
Ceea ce s-a şi întâmplat. Mi-a scris două scrisori lungi şi complicate din
care emană un fel de sentiment adolescentin. Apoi a venit la Bucureşti, a
fost de două ori la mine, i-am cântat la pian şi el a emis câteva mormăieli
entuziaste..." (cf. Memoria ca zestre, Edit. ICR, Bucureşti, 2003).
Această pagină a Ninei Cassian (27 nov. 1924, Galaţi-15 apr.
2014, New York) m-a împins să scotocesc printre hârtiile mele din
vremea studenţiei ieşene: ştiam că există acolo un plic nedeschis de
decenii, care-i era adresat poetei sub semnătura "domnului Borş". L-am
găsit, ascuns într-un plic mai mare (cu data poştei: 28.02.70). El venea în
urma discuţiei / ofertei din vacanţa de iarnă, când poetul Lucian Mircea
(de astă dată!) s-a gândit că Nina Cassian - influentă şi cu "funcţii" la
nivelul USR - ar fi putut să-mi sprijine debutul editorial. Eu însă am
ezitat să folosesc "recomandarea" din diverse pricini (poate, între ele, şi
ambiţia tinerească de a răzbi pe cont propriu, poate pentru că aflasem
deja despre câştigarea unui concurs de debut la Edit. Junimea din Iaşi),
am găsit scuze şi explicaţii pentru profesor, care mi-a răspuns aşa:
"Dragă Emil,
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Am primit scrisoare ta şi-mi pare rău că nu ai putut vedea pe tov.
Nina Cassian. Dacă este aşa cum era altădată sunt sigur că te va ajuta.
Te rog să foloseşti scrisoarea în aprilie când vei merge la Bucureşti poate atunci vei putea vorbi cu tov. Nina Cassian. Îmi dă acum prin cap
că - poate - ţi-ar fi de folos şi tov. Şt. Cazimir (...). I-aş putea scrie şi lui
dacă crezi că este necesar şi dacă nu-l cunoşti chiar tu. Îţi doresc succes
şi aştept veşti bune...
Cu drag / C. Borş"
(Mai târziu, din memoriile lui Şt. Cazimir am aflat că şi el era
component al "fanfarei" invocate mai sus de Nina Cassian, ca elev al
Liceului "Petru Rareş", şi că din delegaţia scriitoricească mai făcea parte
şi poetul Radu Boureanu.)
Dau aceste amănunte pentru a sublinia emoţionanta generozitate a
profesorului. Însă, chiar la un deceniu după lectura memoriilor Ninei
Cassian şi după recuperarea scrisorii de recomandare a "domnului Borş",
am ezitat îndelung dacă s-o deschid sau nu: 1. pentru că nu-mi era
adresată; 2. pentru că scopul ei a devenit superfluu; 3. pentru că, pur şi
simplu, nu se face să mă amestec în corespondenţa altora.
M-am gândit şi m-am răzgândit; în sfârşit, mi-am spus că astăzi
scrisoarea e un document care poate să contribuie la mai buna cunoaştere
a omului Constantin Borş, cât şi a poetului Lucian Mircea. În consecinţă,
iat-o:
"25 februarie 1970
A trecut vreme şi nu mai îndrăznesc să încep scrisoarea cu toată
inima deschisă. Am vrut să scriu de fiecare dată când citeam ceva nou
scris de mata, de fiecare dată când vă apărea o carte, de fiecare dată
când vă vedeam la televizorul meu - aici în odaie - mai ales după
<realitatea ilustrată> (când am fost şcolăreşte invidios pe eleva cu vânt
şi nisip în păr). Voiam să vă scriu odată cu apariţia unei cărţi la care
contribuţia mea este foarte modestă - dar care vă aparţine, ca şi altă
dată, pe deplin (aşa cum ştiţi demult)... Dar cartea întârzie să apară şi
iată că nu v-am scris <mereu şi iarăşi> cu toată această continuă
simfonie a amintirilor care îmi umple cu aceeaşi prospeţime inima ca şi
acum douăzeci de ani... Şi, iată, vă scriu o scrisoare pe care v-o aduce
un foarte tânăr prieten al meu, odată cu visurile lui prin care umblă
singur şi neajutorat. I le luminaţi? Şi totuşi am auzit pianul cântând şi
mă întreb cum ar putea să încheie un condamnat scrisoarea pe care o
trimite salvatorului lui...
C. Borş
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P.S. Mă îngrijorează câteva vorbe ale matale spuse alături de
Tudor Vornicu - în acea duminică vie şi minunată - din care am înţeles
poate mai mult, poate greşit. Sunteţi cumva bolnavă? (<Eu nu dorm
liniştită demult>) - sau este sensibilitatea matale care aleargă nesăţioasă
în largul lumii şi al nostru al tuturora?"
Nu vreau să insist şi să analizez (ar fi o indiscreţie în plus!) dacă
se distinge în acest text, după două decenii, supravieţuirea acelui
"sentiment adolescentin" de care amintea Nina Cassian în jurnalul ei. Las
cititorul să se lămurească singur...
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Recuperări:

Un poem
de Lucian
Mircea

Eu am să plec...
În sălile albe şi lungi de spital,
Sufletele au numere negre pe uşi.
Pe patul tăcerii, odăile goale
Fac socoteala bolnavilor duşi.
Pe aici, undeva, e numărul meu...
E lângă mine, ori poate departe?
O palidă soră aşteaptă zâmbind
Dragostea mea, alături de moarte.
Eu am să plec curând, la fel cu ceilalţi,
Pe albele dricuri cu roate de gumă...
Printre pereţii jilavi şi înalţi
Un doctor va spune surorii o glumă.
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Scriitori contemporani în
corespondenţă inedită (1990):
Aurel Dumitraşcu (Piatra Neamţ)
– Emilian Galaicu-Păun
(Chişinău)
un documentar de Lucian Vasiliu
Poetul Aurel Dumitraşcu (21 noiembrie 1955-16
septembrie 1990), profesor la Borca, apoi muzeograf la
Complexul Muzeal Judeţean Neamţ, este promovat, în noile
structuri administrative ale anului 1990, în ipostaza de
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consilier teritorial al Ministerului Culturii. Din această
perioadă entuziastă, agitată, tulbure datează cele trei epistole
inedite, plus o invitaţie şi un text dedicat românilor regăsiţi
spre Est...
Febrilul Aurel Dumitraşcu radiografiază, cale de mai
multe pagini epistolare inedite, pentru uzul noului prieten
(confin) de dincolo de Prut... Dialogul cu poetul Emilian
Galaicu-Păun s-a derulat în perioada 6 aprilie 1990 – 1 iulie
1990. Presimţindu-şi sfârşitul, poetul „Bibliotecii din Nord” îl
invită la Piatra Neamţ, pentru o mai bună cunoaştere... Nu le
va fi dat celor doi entuziaşti să se întâlnească în munţii
Neamţului. Emilian ajunge mai devreme, cu decalaj de două
zile, la destinaţie, dar Aurel era într-un pelerinaj montan...
Plecările lui vor continua într-un ritm năucitor (în Belgia, la
Bucureşti, în spital), până la mutarea finală către Domnul.
Mapa documentară (inventar nr. 15.173/ 1-4) a fost
donată de Emilian Galaicu-Păun arhivelor Muzeelor literare
ieşene (MLRI), la puţin timp după moartea marelui nostru
prieten, dialoghist şi poet.
*
Piatra Neamţ, 6 aprilie 1990
Dragul meu,
Nu ţi-am scris mai repede pentru că am vrut să-ţi trimit
şi „Antiteze”1, însă obstrucţiile tipografilor (pe fondul
avalanşei de afaceri ce se pot face prin tipărirea a tot felul de
nimicuri!) au împiedicat apariţia revistei. O să apară, totuşi.
Am făcut şi corectura şi sper să intrăm într-un ritm onorant de
acum. Cred că şi prietenii mei sunt vinovaţi, uşor provinciali în
conceperea unei reviste de ţinută.
Lucrurile se vor schimba în bine, sunt sigur.
Îţi voi trimite imediat după Paşti o invitaţie din partea
ziarului „Ceahlăul”, ca să poţi veni mai repede încoace. Mâine,
voi pleca la Bucureşti, la o întâlnire cu ministrul culturii,
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Andrei Pleşu. Sunt consilier teritorial al Ministerului Culturii
şi începem să şi muncim în acest sens. Voi sta numai trei zile,
după care mă întorc în munţi, la mama, de Paşti. De pe 17
aprilie voi fi din nou la Bucureşti mai multe zile, la Conferinţa
naţională a scriitorilor. Rămâne valabilă ideea ta de a mă invita
pentru conferinţe la facultate?! Să-mi spui! Promit să-ţi scriu
mai des, de acum înainte, pentru a şi colabora (cu texte etc.).
Alexandru Corduneanui m-a căutat la telefon, a lăsat un
număr de la Suceava – la care am sunat, dar n-am reuşit să-l
găsesc. Nici el nu a revenit. Îmi pare rău! Poate că voi reveni
în curând ca să aduc mai multe cărţi pentru o şcoală din
Chişinău.
Îţi scriu oarecum telegrafic, pentru a relua legătura (ca
să zic aşa), urmând să vorbim mai „serios” în epistolele
următoare. Sunt şi eu bifurcat de diverse lucruri şi nu am prea
mult timp pentru a mă aduna. După ce-am revenit din
Basarabia, o vreme a trebuit să citesc şi să aflu ce se mai
întâmplase. Cred că trăim în lumi diferite, totuşi. În timp ce la
noi se merge spre o democraţie de tip occidental, în care Lenin
nu mai are nici un loc, la voi sunt încă multe de trecut.
A propos, i-am dat unei parizience, Marion Leblanc,
numărul tău de telefon. Venea la Chişinău. Îşi dă doctoratul în
probleme estice. Te va fi căutat?
Textele mele au apărut pe undeva?
Voi reveni, după Paşti! Sărbători fericite!
Salutări tuturor!
Cu dragoste,
Aurel Dumitraşcu
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INSPECTORATUL JUDEŢEAN DE CULTURĂ
NEAMŢ
Str. Ştefan cel Mare, Nr. 18
PIATRA NEAMŢ 5600
ROMÂNIA
18 mai 1990
INVITAŢIE
Către Poetul EMIL GALAICU-PĂUN
Stimate domnule coleg, vă invităm prin prezenta pentru
un sejur la Piatra Neamţ, la invitaţia Inspectoratului Judeţean
de Cultură Neamţ, în vederea unui schimb reciproc de opinii în
ceea ce priveşte unele posibilităţi de colaborare, de editare a
unor volume de poezie şi a unor întâlniri cu scriitori de la
revista ANTITEZE şi respectiv GLASUL din Chişinău. Vă
aşteptăm în funcţie de perioada în care v-aţi putea deplasa la
Piatra Neamţ. Inspectoratul de Cultură vă va asigura toate cele
necesare pe parcursul perioadei de şedere în România.
Vă aşteptăm cât mai curând.
Cu deosebită consideraţie,
Consilier, Aurel Dumitraşcu
*
*

*
Piatra Neamţ, 27 mai 1990

Dragul meu,
Am trimis invitaţiile pentru tine. Una pe adresa
GLASUL-ui şi una pe adresa ta.
Vor fi ajuns, sper, între timp. Şi sper că vei veni încoace
în curând. Te aştept, fireşte, cu bucurie. Ceilalţi prieteni nu miau dat nici un semn până acum, deşi eu le-am scris. Nu-mi
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place să nu mi se răspundă la scrisori. Sau, mai bine zis, nu-mi
place să scriu scrisori la care nu mi se răspunde.
Le-o poţi spune!
Sunt mai ocupat acum, de când am alt serviciu. Când
eram la muzeu, aveam mai mult timp. Sigur, n-am să mă apuc
acum să-ţi scriu ce anume fac. Poate că şi evenimentele mă
dispersează. Personal sunt profund dezamăgit de „noua
aroganţă”, ca să-i zic aşa. Mă refer la FSN şi la prea mulţii
nomenclaturişti care-şi păstrează poziţiile. Iliescu a despărţit
ţara în două. De o parte este majoritatea, care-l susţine,
formată în special din lumea simplă, naivă şi uşor manevrabilă.
De cealaltă parte: intelectualitatea de mare ţinută, studenţii şi
toţi cei cu un foarte bun-simţ moral.
Demonstraţia din Piaţa Universităţii nu e un accident. Pe
cei de acolo nu-i interesează puterea, ci noii colţi ai
comunismului. La noi, comunismul nu mai are absolut nici o
şansă. Ceea ce este rău rămâne faptul că perioada ceauşistă a
cam îndobitocit lumea şi cei mai mulţi sunt incapabili să aibă
acces la democraţie s-o înţeleagă. Vremurile nu-s deloc
limpezi. Mie-mi plac perioadele acestea de instabilitate,
realmente îmi convin. Păcat, însă, că nu-s foarte sănătos, ca să
mă ocup mai serios de toate. Nu ştiu ce am, dar nu reuşesc să
scap de o anumită slăbiciune fizică prelungită şi care îmi
provoacă destule neplăceri. Nici medicii nu găsesc ce am, dar
în ordine nu sunt. Probabil că nu am nici o şansă să trăiesc
prea mult. Asta e!
Între timp, am reuşit să scoatem primul număr al revistei
ANTITEZE. Din cauza abundenţei de publicaţii apărute (peste
1000!), tipografiile sunt supraaglomerate iar tipografii sunt cu
toţii afacerişti şi beţivi. Poate că ne va lua Uniunea Scriitorilor
sub aripa ei – ceea ce ar rezolva lucrurile. Nu avem o redacţie
propriu-zisă, plătită. Scoatem revista din entuziasm. Suntem
opt membri ai Uniunii aici la Piatra Neamţ2. Nu-ţi trimit
revista acum, o vei găsi aici când vii.
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Voi bate la maşină invitaţii şi pentru Ghena şi
Corduneanu. Tableta ta o s-o publicăm în ANTITEZE. La Iaşi
am tot fost, dar cu alte treburi.
Despre „generaţia ’80” s-a scris mult, dar nu există un
studiu compact în acest sens. Există critici care-i comentează
în special pe câţiva, pentru a pune în evidenţă „linia”
generaţiei, însă fenomenul e mult mai divers. Apoi, mereu,
există o anumită rezervă faţă de moldoveni. Li se reproşează
„sentimentalismul”, deşi nu-s toţi înregimentabili la aşa ceva.
Ei, dar e mult de vorbit!
Mă bucur că acum găsesc la noi tot felul de reviste din
Franţa, Anglia, USA şi R.F.G. Cred că prin august voi merge
în Franţa. Doamne să trăiesc până atunci. Acum plouă,
dragule! A plouat toată ziua şi am stat în casă cu Dana3 mea.
Am citit şi am scris scrisori. Şi televizorul. Dar stăm prea
îngrămădiţi în garsoniera aceasta. Voi solicita un apartament
de acum. N-am făcut-o până acum, fiindcă nu admit să cred că
s-a făcut revoluţie pentru ca să-mi dea mie casă. Ştii, n-am nici
un interes „personal”. Gândul mi-e numai la literatură. Nu-mi
doresc, dacă Dumnezeu e de acord, decât să mă însănătoşesc.
Şi cât am fost prin Basarabia, în fiecare zi mi-a fost teamă să
nu fac din nou acea hemoragie digestivă. Am eu ceva ascuns,
altfel nu se explică starea în care mă aflu cel mai des. E stupid
să crăpi prea tânăr. Mai sunt lucruri bune pe care aş vrea să le
fac.
Bine, mai scrie-mi tu! Să înţelegi că nu pot vorbi lucruri
mai serioase acum fiindcă nu mă simt prea bine. Aştept veşti!
Te aştept!
Să o duci bine! Îţi doresc tot binele pe care îl poţi
suporta!
Te îmbrăţişez!
Aurel Dumitraşcu
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1 iulie 1990,
Piatra Neamţ

Dragul meu,
Ce rău îmi pare că n-am fost acasă, aici, când ai venit tu!
Spusesei că vii pe 22 şi, drept urmare, pe 24 am fost la Borca,
în munţi, cu Dana. Când am revenit şi am găsit în cutie biletul
tău şi articolul – mi-a părut sincer rău! Dar n-ai mai putut
rămâne? Ce s-a-ntâmplat, de fapt?! Dacă ai fi revenit în cursul
săptămânii, m-ai fi găsit cu siguranţă. Nu-mi rămâne decât să
te întreb: când vii la Piatra Neamţ?
Sanduii îţi va fi dat ANTITEZE, sper! N-a mai dat
semne după ce a plecat. Nu ştiu nici dacă a trimis cartea aceea
(un dicţionar) pentru o profesoară de la voi, de la VădeniSoroca.
Repet că în august eu voi fi plecat în Belgia. Sper să nu
se întâmple nimic şi să pot pleca. Nu mă refer la mascaradele
politice de la noi – care continuă, după cum ai constatat pe 13,
14 şi 15 iunie! Îţi spun sincer: mi-e graţă de politicienii noştri,
mi-e greaţă şi de reporterii de la TV, care mi se par de un
infantilism şi oportunism feroce. Cred că intelectualitatea este
profund dezamăgită de politicienii noştri. Scriitorii, din cauza
mizeriei morale publice, cred că se vor retrage din aşa-zisa
„viaţă politică”. Dar nu-mi dau seama încotro va merge
literatura. E bine că nu ştiu.
Aş vrea să plec din ţară, măcar pentru o vreme. Pentru
un doctorat. În Franţa. Dar cine m-ar finanţa acolo?! Vara se
va „strecura”, încet-încet. Nu am multe de scris până-n
toamnă. Intenţionez să mă mai refugiez în munţi, singur,
pentru a mă concentra asupra cărţilor mele. Pierd prea mult
timp, cu tot felul de „slăbiciuni”. E drept că luna iunie a avut
un traseu diferit şi din cauza C.M. (Campionatul mondial –
n.n.) de fotbal. Fireşte, m-am uitat la toate meciurile!
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Să nu uit: LA MULŢI ANI!, pentru ziua ta de naştere!
Am fi serbat-o aici, dacă ne întâlneam!
M-a uimit (chiar aşa) lista aceea a lui Grigore Vieru,
când îi răspundea (chipurile) lui Dorin Spineanu4 în LA. [...]
Dragostea dintre românii de aici şi de peste Prut este
absolut reală şi nu cred că unele opinii (de aici) intolerante, dar
cinstite, trebuie luate drept aroganţă ori neiubire. S-ar mai
putea vorbi.
Textul tău cu „Marginalia...” o să apară în ANTITEZE,
însă mai avem probleme cu tipografii, deocamdată. Sper ca
prima mea ducere la Bucureşti să însemne şi rezolvarea
subvenţionării revistei de către Uniunea Scriitorilor.
Mă vei fi găsit cu poezii în CONVORBIRI 17-18. Şi-n
Hyperion-ul de la Botoşani sunt prezent cu un interviu şi cu
poezii. Traduceri îmi apar mereu prin diverse publicaţii
(Danilo Kiş în CONTRAPUNCT – ultimele două numere!).
Marea mea simpatie de acolo, Livia Gîlcă, mi-a spus că
te întâlneşte des. Şi pe Fidel.
Salutări tuturor!
Mai ai nevoie de o invitaţie, sau o poţi refolosi pe
cealaltă?! Să-mi spui şi-ţi voi retrimite o alta!
Mai scrie-mi tu! Mare păcat că nu ne-am putut întâlni.
N-ai putea veni din nou, după 20 iulie (dar nu după 1 august,
pentru că voi pleca în Belgia!), ca să mergem în munţi, ca să
stăm câteva zile împreună?!
Să-mi scrii repede! Să-ţi fie bine!
Te îmbrăţişez!
Aurel Dumitraşcu
Îţi pun o poză cu Matei Vişniec, uitată aici de Sandu
Corduneanu!
A.
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Aurel Dumitrașcu

Între Prut şi Nistru5
În ţările din Est s-a citit mult întotdeauna. Cărţile au ţinut loc de
viaţă, de refugiu. În Basarabia, foamea de cărţi româneşti este evidentă.
De manuale, acum, mai ales. Nu puteam merge la Chişinău fără să duc
reviste şi cărţi. Dinu Mihail şi Mircea Blajinu, de la „Literatură şi artă”,
îmi dăruiesc afişe cu Grigore Vieru şi alte însemne ale Frontului Popular.
Vă vom trage şi pe voi în Europa!. E 23 februarie, Ziua armatei sovietice.
La statuia lui Lenin e o demonstraţie paşnică. Se strigă lozinci. Citesc pe
o pancartă uriaşă: „După genocidul lui Stalin, nu mai vrem armată
sovietică”. Un leit-motiv formulat altfel şi pe celelalte pancarte. În
discuţiile cu noii mei prieteni, ostilitatea faţă de armată este permanentă.
Un tânăr începe să plângă în timp ce-mi vorbeşte despre cum a murit un
coleg al lui în Afganistan. „Eşti căsătorit?” „Nu. Din cauza
Afganistanului, nu vreau să mă căsătoresc. Nu pot să uit ce-a fost acolo...
mi-e greaţă de totul...” Umblu cu Oleg prin oraş. Un ghid ideal. O
garoafă costă 2 ruble. La fel şi o lumânare. Aprindem câteva în catedrală.
Zăbovim la statuile clasicilor moldoveni, în parc. Mă uit la chipurile
femeilor. Există o linie slavă, constat. Remarc și tentația spre eleganță,
dar poate că și blănurile scumpe sunt de vină. Fac o legătură între mesele
abundente și corpolența aproape generală a trecătoarelor. ”Unde se
mănâncă mult, se gândește puțin?„. Doi tineri, în trecere, șterpelesc flori
proaspete de la statuia lui Lenin. Mai multe mirese cam fade coboară din
”Ceaika„ și fac poze. Peste tot ești tras de mânecă de bișnițari. Boală
generală? Talciocul este imens. Uzbecii vând ”zemoși„, un soi de pepeni
foarte gustoși. Constat surprins că la ”Buchinist„ (Anticariat) nu există
nici o carte cu grafie latină. Numai cărți în limba rusă. Mai au mult de
lucru moldovenii! Magazinele mă obosesc și indispun. Eu nu iubesc
decât librăriile și magazinele de discuri. O librăreasă frumoasă îmi face
un cadou aparte: ediția Maiorescu a poeziilor lui Eminescu apărută la
Chișinău! Fac multe drumuri, cu Oleg, pentru stabilirea unor contacte
între instituții din Neamț și Chișinău. Teatre, muzee, reviste. Există și un
Chișinău vechi. Îl prefer deseori. ”Pe ce stradă suntem, Oleg?„ ”Strada
Comsomolului…„ ”Au, s-o părăsim, să nu paralizăm!„
Într-o cafenea, îmi atrag atenția câțiva tineri care răsfoiesc
volume de poezie. Poeți? Da. Emil Galaicu Păun, Fidel (nici o legătură
cu tovarășu' din Cuba!), Alexandru Corduneanu, Ghenadie Postolache.
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Emil e la ”Glasul„, Fidel la… ”Tânărul leninist„. Să-i schimbați titlul!„
”O să schimbăm totul!„. Într-o seară, au venit la vila în care locuiam. O
seară de poezie, de vorbă, de românism. ”Dar voi ce vreți să fiți? Scriitori
ruși, moldoveni sau români!?„ Întrebarea li s-a părut stupidă. ”Români,
firește!„ Am adus texte și cărți de-ale lor. Le voi tipări în reviste de la
noi. Există ceva pașoptist în convingerile lor. Nu știu mare lucru despre
literatura română din ultimii 25 de ani. ”Și această formidabilă generație
'80„. Ochii le sunt îndreptați înspre București, dar sunt dezinformați în
multe privințe. Răspândirea ”Glasului„ în România îi preocupă la fel de
mult ca și apariția volumelor personale în limba română. Discutați și
aveați sentimentul că sunteți prieteni de când lumea. Pe strada 28 Iunie
locuiesc două moldovence care m-au cucerit. Valentina și fiica ei, Livia.
Sunt oameni pe care nu-i poți uita după ce-i cunoști. Livia e prinsă de
japoneză și franceză, teoretizează seducător la cei 16 ani ai ei în marginea
problemelor politice și… etice, e ferm convinsă că e româncă și că
trăiește în România. Au venit la toate concertele trupei. Un dor nestăpânit
de limba română, de dreptatea limbii române le face de neuitat. Va fi
punte peste Prut.
Uneori discut cu femeile de serviciu de la vilă. Moldovence. Dar
nu pricep de ce demonstrează ai lor. ”Dacă avem pace și pânică, ce le
mai trebuie!„. Sunt amabile. Și exagerat de grase.
Emil Galaicu ne-a însoțit până la Kamenka, peste Nistru. Peisaj
spălăcit, ca-n filmele rusești din anii '60. Chișinăul e un oraș care te
cucerește, dar localitățile de prin raioane sunt uniformizate, de la
construcții până la lozinci. Le citesc plictisit. Văd Orheiul, dar îl știam
altfel din cărțile lui Sadoveanu. Păduri de mesteceni. ”Sunt sătul până-n
gât de pădurile de mesteceni!„, zice Emil. În discuții apare și Cernobâlul.
”În anii din urmă circula o vorbă: ”Dau un bărbat radioactiv pe doi
amanți activi.„ La Cotiujeni, citesc pe o clădire cu linii ferme: ”Sovietele
sunt forma supremă a suveranității poporului„. Probabil. Și Nistrul. O apă
leneșă, rusificată parcă și ea. Gândul că țara se întindea până aici mă
mișcă peste măsură. De câte ori am privit Nistrul, nu știu de ce, am simțit
că mi-e ciudă pe ceva. Statuia lui Lenin se repetă peste tot. Nu am întâlnit
scenă prin sălile prin care s-au ținut concerte după ale cărei cortine să nu
fie și un bust al ”marelui gânditor„, de obicei în mărime cu totul
exagerată. De ce? Știți dumneavoastră.
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Note
1

Revistă nou apărută la Piatra Neamț în arena publicațiilor culturale de calitate.
Tânăr și rebel scriitor de dincolo de Prut.
3
Între ei, Cristian Livescu, Emil Nicolae, Adrian Alui Gheorghe, Daniel Corbu…
4
Dana Pântea, iubita ultimă a lui A. D. Stabilită în Italia, la Roma, în anii '90.
5
Alexandru Corduneanu, harnic, serios, entuziast ”navetist„ între România de Est și…
România.
6
Publicistul Dorin Spineanu scrisese un pamflet în presa ieșeană, avându-l ca
”personaj„ pe ”pașoptistul„ poet Grigore Vieru…
7
Text publicat de Aurel Dumitrașcu în ziarul ”Ceahlăul„ (28 martie 1990), urmare
călătoriei la Est și prieteniei proaspete cu scriitori, confrați, confini.
2
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„Latura mea de scriitor, în sensul pur
artistic, îmi joacă anumite feste şi
intervine tocmai atunci când trebuie
să joc rolul savantului…”
Adrian Mureşan în dialog cu Adrian G. Romila
„M-am dus la Teologie şi pentru bruma de credinţă pe care o aveam.
Am plecat ȋnsă exact la timp, cât să nu mi-o nenorocesc de tot…”
- Adrian, știu că ești specializat în litere, teologie și teatru! Cum
ai ajuns la toate astea, care nu-s chiar convergente? Și cum le practici,
simultan, dacă le practici? Se leagă ele, epistemologic, ca să zic așa?
- Mă provoci, după cum ȋnţeleg, să ȋncerc să mă ȋnţeleg pe mine ȋnsumi.
Greu lucru ȋmi ceri. Dacă aş şti să răspund la toate ȋntrebările, atunci aş fi
cineva. Dar iată că nu sunt. După cum nu sunt, se cade să recunosc,
„specialist” decât ȋntr-un singur domeniu din cele trei, generoase, pe care
le-ai pomenit mai sus. Pentru craterele oranj ale teologiei şi pentru
acrobaţiile ȋmpănate ale artei scenice am preferat să fac figură de amator
şi să-mi păstrez frivolitatea. Dealtfel, experienţele mele universitare ȋn
acest sens s-au consumat destul de prost. Întâia oară la teologie:
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terminasem Literele ȋn 2005 şi, fără să-mi mai dau licenţa, am fugit la
mare. Eram sătul până peste cap de catedra de franceză de la U.B.B. –
una de pomină ȋncă pe-atunci, de i se dăduse vestea ȋn toată ţara – când,
reȋntors la Cluj, mi s-a pus pata, nu glumă, că eu vreau să fac Teologia.
Şi, stai aşa, nu oricum, ci la secţia Pastorală! Prieteniile pe care mi le
făcusem la biserica din cartier, ȋncă din anii adolescenţei, şi-au spus
cuvântul. Amicii mei erau teologi, pe atunci strana era neȋncăpătoare, iar
băieţii se luptau pentru două lucruri: care să iasă mai ȋn faţă ca să fie
remarcat – vizual şi fonic – de mulţimea care venea la biserică şi de
Preasfinţitul, şi care să fie mai convingător ȋn faţa ochilor verzi care
sclipeau machiaţi din mulţime. Pe de altă parte, lecturile din Steinhardt,
din Stăniloae sau din Blaga, nu-mi dădeau pace. Zis şi făcut. Primisem ȋn
dar un manual de Dogmatică Ortodoxă de la o bună prietenă şi, primind
alte câteva conspecte şi de la Luigi Bambulea, care avea la activ şi
experienţa de seminarist, am ȋnvăţat materia de admitere ȋn două nopţi şi
am intrat ȋntre primii. Ce a urmat e de domeniul ridicolului, de...
„cascadorii râsului”: deşi intrat ȋn facultate cu cele mai bune gânduri,
hotărât să-mi disciplinez spiritul şi corpul, să mă duc la orele de
rugăciune, să nu lipsesc de la strană şi de la Catedrală, am constatat, cu
un sentiment aflat ȋntre consternare şi dezamăgire, că facultatea ȋn
chestiune avea nu cu mult peste nivelul unui liceu mediu din Cluj. Să o fi
judecat eu prea drastic după experienţele morţilor mele repetate pe
baricadele literaturii şi limbii predate de Voichiţa Sasu & Virginia Baciu
et. Co? Foarte probabil. Cert este, că, ȋnafară de Chirilă, Iloaie sau Dinu
Gr. Moş – respectabili fiecare ȋn felul lui, nu m-a impresionat nimic la
facultatea asta. Curată pierdere de vreme. Şi, ca să-mi fie pocăinţa
recunoscută, ȋţi mai spun că intrasem cu ...dreptul, ȋn acestă onorabilă
instituţie: numai ȋn prima lună, m-am culcat cu trei colege de la Arta
Sacră... După cum vezi, inexistentul meu progres spiritual mai suferea, pe
deasupra, şi de un exces de virilitate. Ceea ce era câtuşi de puţin
imprevizibil. Îl citisem deja pe Ionesco şi ştiam că fiecare ȋşi stinge focul
cum poate mai bine... Pentru teologie era prea târziu. Țin să mai precizez,
totuşi, un lucru important: m-am dus la Teologie şi pentru bruma de
credinţă pe care o aveam. Am plecat ȋnsă exact la timp, cât să nu mi-o
nenorocesc de tot. Despre experienţa asta şi despre neajunsurile ei,
dealtfel, am mai scris ȋntr-un text mai vechi – o amintire – despre
lansarea revistei „Tabor”, unde am colaborat o bună bucată de vreme.
- Apoi teatrul, apoi cinematografia… Nu e prea largă căutarea de
sine?
- Cu teatrul şi cu cinematografia, povestea e ceva mai complicată.
Intrând ȋn avariatul nostru sistem de ȋnvăţământ, pe postul cel mai
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groaznic din punct de vedere al timpului pierdut ȋntr-o ţară care se
preface că-şi plăteşte dascălii – şi anume acela de profesor de limba
română – am simţit că mă scufund. Eram pândit la toate colţurile de
sentimentul jenant al plafonării. În plus, am urât dintotdeauna
„dosariadele” de orice fel. Până să ajung la Şcoala Internaţională
Cambridge, unde am ȋnvăţat că secretul constă, de fapt, ȋn a aşeza fiecare
om la locul lui direct proporţional cu talentul său, astfel ȋncât să ȋi poţi
valorifica la maximum potenţialul, m-am chinuit, aruncându-mă, nu fără
complexe, ȋn braţele dramatizărilor după diverşi autori, de la comedii
până la drame, ȋmpingându-i pe mucoşii cocoţaţi pe scenă să se
autodepăşească, vorbindu-şi limba corect, cu dicţie şi nu oricum, ci ȋn
văzul tuturor. Aşa a trecut primul an de ȋnvăţământ, la ţară, unde, cu
acordul tacit al directoarei, predam „Căprioara” lui Gârleanu şi verbul,
dar nu conteneam să bat şi mingea pe maidanul şcolii, adesea invadat de
cotcodăcelile găinilor evadate prin gardurile caselor vecine cu şcoala. În
plus, mă ȋnchideam din ce ȋn ce mai des ȋn sala de sport, unde, când nu
dădeam, din când ȋn când, câte-un lap-tenis, pregăteam cu migală
spectacolele. Atunci, văzând uimirea ȋn a lor faţă, m-am ȋntrebat ȋntâia
oară dacă nu cumva vocaţia mea e teatrul. Oamenii din sat veneau cu mic
cu mare la spectacole, fie să-şi vadă odraslele pe scenă, fie din pură
curiozitate, auzind, pesemne, că ȋn şcoală este un profesor nebun, venit
de la Cluj să facă „tiatru”. Lumea era entuziasmată, ţin minte că venise
chiar Prima TV să facă un reportaj cu copiii. Minunea a durat trei zile.
Odată cu spectacolul de 1 Decembrie, au ȋnceput şi problemele: pusesem
ȋn rolul lui Cuza pe Gyuri Toth din a cincea, pe Ildiko din a şasea ȋn rol
de Cosânzeană tricoloră ş.a.m.d. Şi toate acestea ȋntr-un sat cu populaţie
majoritar maghiară. Scandal, salariu mizerabil şi navetă cruntă – iată cu
ce te răsplăteşte sistemul dacă ai limbrici creatori.
Anii următori au apărut şi succesele: la liceul „Blaga”, din
cartierul bunicii mele dragi unde copilărisem, am descoperit o mică
generaţie de aur a teatrului amator clujean. Aşa s-a născut, ȋn 2007, trupa
mea de teatru „Audienţă Generală”, cu care mă mândresc şi astăzi şi cu
care am câştigat nenumărate premii ȋn ţară, pe la festivalurile de profil,
urmând ca punctul cel mai ȋnalt să-l cunoaştem ȋn 2009-2010, când
domnul Măniuţiu, directorul Teatrului Naţional, a decis că putem monta
– noi, amatorii! –spectacolul-dramatizare după Eminescu, la care lucram
deja de peste un an de zile şi cu care am colindat ţara din Botoşani până
ȋn Mangalia, pe scena de la sala mică. În aceiaşi ani, am câştigat de două
ori, consecutiv, premiul 1 la Festivalul Internaţional de la Sanremo,
pentru scurtmetrajele Five (2009) şi Coffee with love (2010), iar eu am
luat, ȋn ţară, un premiu pentru cea mai bună regie la un festival
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internaţional de teatru (de bun augur: ţin minte că l-am ridicat din mâinile
poetului Gellu Dorian). După ce l-am cunoscut pe actorul Petre Băcioiu –
jucasem în două dintre dramatizările dumnealui la Şcoala Populară de
Arte, unde ţinea un curs de actorie – mi s-au deschis şi porţile teatrului
din Cluj. Primul spectacol din seria aceasta a fost şi primul şoc, dar şi
prima iubire: Purificare, spectacolul lui Andrei Şerban, după Sarah Kane,
m-a marcat profund. Au urmat Noaptea Walpurgiei, Psihoză 4:48,
Trainspotting, Cântăreaţa cheală, Mansardă la Paris cu vedere spre
moarte, Livada de vişini, Asasinarea marchizului de Sade, Bosch.
Grădina plăcerilor lumeşti, Paradisul gangsteriloretc, şi admiraţia mea
crescândă. Cu o menţiune: nu m-am dus să le văd singur! Am lăsat
deoparte prejudecăţile gratuite şi i-am luat cu mine. Ei bine, experienţa
asta ne-a schimbat pe toţi, pentru că cea mai bună lecţie de actorie şi de
regie o poţi lua chiar de la faţa locului, din Teatrul Naţional. Zile,
săptămâni, luni întregi, nu pierdeam niciun spectacol.
Când m-am decis să fac Regia, am avut de ales între film şi teatru
şi am ales prost. M-am gândit că secţia de cinematografie e mai nouă,
mai dinamică, mai lipsită de prejudecăţi. M-am lovit însă, ulterior, de
Doru Pop, pe atunci şeful catedrei, dur, dictatorial, mofturos. Ne-am
certat şi eu am ales să plec. După doar o lună! A fost cea mai proastă
afacere din viaţa mea. În cazul în care nu ştii, te informez că taxa anuală
la secţia mea era de 6.500 lei pe an. Nu aveam banii de rată, aşa că
făcusem, pe deasupra, şi un împrumut la o bancă pe care nu o recomand
nimănui, deşi îţi aduce „banii la domiciliu în 48 de ore”, ca după aceea
să te jecmănească săptămânal. În fine, a fost prostia mea. Între timp, cu
Doru Pop sunt în curs de împăcare, iar întoarcerea mea la prima
dragoste –Literatura – s-a dovedit a fi definitivă...
“Rezistenţa lui Steinhardt este una dintre cele mai luminoase
din Gulagul românesc, demnitatea lui – fără resentiment…”
- Cu organizatul de nunți ce e? Cine aude și vede, nu ar zice că tu
ești un intelectual cât se poate de rasat!
- Nu mă consider un intelectual „rasat”, cum zici. Mai degrabă
unul ludic, dacă tot zăbovim la tema asta. Dar nu este oare organizarea
unui eveniment, cu atât mai mult a celui nupţial, o întâlnire - fericită sau
nefericită – a celor trei zeiţe graţioase pe care le-ai invocat tu la
întrebarea precedentă? Nu trebuie oare acel maestru de ceremonii
(staroste i se spune la noi, în Ardeal) să stăpânească, dacă vrea să aibă
succes la o nuntă cu anumite aşteptări şi cu un anumit standard, cele trei
limbaje: suflul verbal, cel spiritual-participativ şi cel scenic-regizoral?
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Dincolo de posibilitatea şi de riscul coborârii într-o gamă minoră a
acestei forme superioare de prostituţie, cum o numeam eu amuzat în anii
care au trecut, satisfacţia sufletească, dar şi vanitatea pe care ţi le hrănesc
oamenii la finalul fiecărei nunţi, acoperindu-te cu lauri, elogiindu-ţi
calităţile vocale sau pe cele artistice, pe lângă, fireşte, recompensele
materiale, socot că sunt îndeajuns încât să te facă să continui. Uite, în
acest sens, îmi doresc să mă perfecţionez, mai ales pe plan vocalmuzical.
- Îngrijești și uneori prefațezi volume din ediția de opere complete
Steinhardt, de la Polirom, ai scris despre Steinhardt. Cum a devenit
monahul de la Rohia una dintre pasiunile tale?
- Colaborarea dintre Polirom şi Rohia este cel mai bun lucru care i
se putea întâmpla posterităţii lui Steinhardt, în afara apariţiei cărţii
recuperatorii şi revelatorii a lui George Ardeleanu. Mă bucur că am
primit această invitaţie, din partea lui Ioan Pintea iniţial, iar apoi din
partea întregului colectiv editorial. Mă bucur de asemenea de prietenia
sinceră cu George Ardeleanu – şi nu caut să-l perii deloc – un om de
mare caracter şi un profesor foarte iubit la Bucureşti.
Cât priveşte realizarea ediţiilor ştiinţifice, eu am avut sarcina de a
mă ocupa de „Cenuşăresele” Integralei Steinhardt, probabil cele mai
puţin cunoscute: tentativa de roman burghez a tânărului evreu, Călătoria
unui fiu risipitor, iar apoi eseul de maturitate, care scoate la iveală un
Steinhardt de nişă, liantul între evreul conservator şi monahul năstruşnic:
Eseu romanţat asupra neizbânzii.
Cât despre întâlnirea mea cu Steinhardt, ea datează de pe la
sfârşitul anilor ’90, când, licean fiind, am citit cartea de convorbiri a
acestuia cu Zaharia Sângeorzan. Acea carte a fost pentru mine primul
Jurnal al fericirii. A fost dragoste la prima vedere. Mai apoi, în facultate,
Steinhardt mi-a fost călăuză. Abia mai târziu, am reuşit să rup vraja, să
ies în afara cercului şi să-l citesc cu un instrumentar critic adecvat, care
lasă deoparte zgura encomiastică şi pânzele hagiografice, supralicitarea
alter-egoului cuvios-monahal în defavoarea scriitorului ludic-sprinţar. Ca
scriitor îl văd acum altfel situat, însă ca moralitate, mi se pare exemplar.
Mă mir că nu îl valorificăm suficient în acest sens.Sunt de acord cu Ion
Simuţ şi cu Virgil Nemoianu: rezistenţa lui Steinhardt este una dintre cele
mai luminoase din Gulagul românesc, demnitatea lui – fără resentiment.
- Cum te percepi, ca scriitor? Ești critic literar? Diarist? Fragmentar
atipic? Care e genul tău?
- În sensul larg al termenului, da, cred că aş încăpea şi eu la o
întrunire generală convocată de Dumnezeul criticii literare. În rândurile
cele mai din spate. Problema e că, uneori, latura mea de scriitor, în sensul
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pur artistic, îmi joacă anumite feste şi intervine tocmai atunci când
trebuie să joc rolul savantului. Sufăr de un exces de colocvialitate. Defect
sau calitate? Timpul va decide, doar el.
Mă pasionează atât critica literară, cât şi formula unui roman
subiectiv. Nu ştiu cât de atipic sunt în generaţia mea. Trebuie să mai
treacă nişte ani ca să ne dăm seama, împreună.
„Pulsaţia culturală a Bucureştiului este net superioară Clujului, nu o
să ne îmbătăm cu apă rece… În cultura română, va exista, însă,
întotdeauna centralism. Din păcate.”
- Povestește-mi cum și unde ai debutat!
- Am debutat în „Steaua”, cu poezie onirică. Ruxandra Cesereanu,
căreia i-am rămas îndatorat până astăzi şi al cărei ultim roman (Un singur
cer deasupra lor) m-a „fermecat definitiv”, a iniţiat un atelier de scriere
creatoare, „Phantasma”, prin 2001. Din păcate, nu am urmat acel traseu.
Am avut, într-adevăr, la un moment dat, un manuscris de poezie gata spre
tipărire, dar l-am retras din editură – am rememorat recent, cu Mircea
Petean, scena. Aceluiaşi editor mărinimos i-am înmânat şi acea broşură
de tristă amintire pentru mine, N. Steinhardt & Generaţia ’27, în ideea în
care, deşi teza poate fi discutată şi astăzi, modul în care am scris-o, naiv,
inflamat, fără un discernământ critic mai pronunţat, fără maturitatea
construcţiei, mă face şi acum să mă întunec. Tudorel Urian în „România
literară”, Ioan Pintea în „Adevărul literar-artistic”, Luigi Bambulea în
„Verso”, Romulus Bucur în „Arca”, au fost prea drăguţi cu mine. Mihai
Lisei, în schimb, m-a desfiinţat în „Steaua”.
- Acum lucrezi la un doctorat. Despre ce, cu cine? Poți detalia
ideea principală a tezei tale?
- Teza este despre critica şi eseistica lui Steinhardt, cu precădere
despre aceea interbelică şi de după război, preocupată în special de
valorile literaturii franceze. Am în vedere şi discutarea vocaţiei şi a
statutului controversat de critic al lui Steinhardt, ar fi interesant de
discutat în paralel cu alte câteva cazuri, nu mai puţin ofertante: Mihail
Sebastian, Al. George, Al. Paleologu. Totodată, încadrarea gândirii sale
în zona existenţialismului creştin, nu neapărat în zona – aproximată
comod – a ortodoxiei pravoslavnice. Scriitorul ludic şi cosmopolit merită
reconsiderat, de la parodiile din ’34 până la predicile anti-Ceauşescu
ţinute, spre spaima monahilor, dar şi spre admiraţia mirenilor, la Rohia.
Coordonatorul tezei mele este domnul profesor univ. dr. Mihai Zamfir,
de la Universitatea Bucureşti.
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- Te miști frecvent între Cluj și București. Care e pulsația
culturală a Clujului, față de București? Avantaje, specificități? Ce crezi
despre raportul între provincie și capitală, acum, în era internetului și a
globalizării? Mai există centralism, în cultură?
- Dă-mi voie să-ţi răspund pe larg la această întrebare, cu altă
ocazie. Poate într-o proză, aşadar indirect! Pulsaţia culturală a
Bucureştiului este net superioară Clujului, nu o să ne îmbătăm cu apă
rece. Cunosc ardeleni care s-au adaptat excelent la condiţiile Capitalei, la
ritmul ei alert, şi care nu s-ar mai întoarce în Cluj. Deocamdată, nu e şi
cazul meu. În cultura română, va exista, însă, întotdeauna centralism. Din
păcate. Amarele adevăruri ale României lui Boia...
- Ai în plan, afară de doctorat, vreo altă carte? Ne-o poți spune?
- O, câte nu am! Dar eu nu sunt, deocamdată şi în mod practic, un
scriitor adevărat, cât mai degrabă unul virtual. Public mai mult pe
internet, pe anumite siteuri, uneori în „România literară” sau în
„Cultura”. În plus, sunt, de curând, şi redactor al revistei „Verso” – e
vorba de noua serie – unde voi deţine, din nou, o rubrică, cea de cronică
literară. M-ar interesa în mod special un studiu despre nuvelistica
românească, organizat pe anumite tematici. Lucrez şi la un fel de roman
cu inserţii autobiografice, din care mai public, sporadic, pe platforma
lapunkt.ro. Mi-ar plăcea să scriu, într-o bună zi, şi un scenariu de film.
- Cum se împacă libertatea literaturii cu rigorile credinței? Nu e
cumva ortodoxia reticentă la literatura prea îndrăzneață? Ai vedea un
Nabokov sau un Miller (Henry) apreciați de ortodocșii mai puțin
radicali?
- Se împacă ele bine mersi. Atâta timp cât eu sunt ortodox şi îi
apreciez, se vor mai fi găsind câţiva, nu? Ca să merg pe aceeaşi linie,
uite, eu consider că „erezia” The Last Temptation of Christ, a lui Martin
Scorsese, după romanul lui Kazantzakis, este cel mai tare film creştin
făcut vreodată. Sper să mai vorbeşti cu mine, după ce ţi-am făcut
confidenţa asta! Eu cred că, uneori, nu ne deschidem ochii suficient. Şi
nici inima.
- Mi-ai spus adesea că nu te regăsești în prima ta carte. De ce?
- E groaznică, Adi, e scrisă prost, şi asta nu i-o (şi nu mi-o) pot
ierta. Ideea, teza urmărită nu e rea, dar abordarea metodologică e zero
barat. Plus părtinire gratuită uşor sesizabilă în discurs, lipsă de maturitate
critică. M-am grăbit. Mai bine aveam răbdare, precum colegii mei de
generaţie (Alex Goldiş, Claudiu Turcuş) şi scoteam o construcţie solidă.
Oricum, îi am pe ei drept exemplu pozitiv, tot e ceva! Ce să-i faci? Unora
le vine mai târziu mintea la cap.
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Nicolae Labiş
în 1200
de pagini!

un comentariu de Emil Nicolae
Anul trecut, tocmai în momentul în care se comemora împlinirea
a trei decenii de la dispariţia lui Nichita Stănescu (la 13 decembrie 1983),
mi-a parvenit prin poştă un op de 1295 de pagini (exact!), intitulat Opera
Magna şi semnat de Nicolae Labiş, de la a cărui moarte se scurseseră
deja 57 de ani. Aşadar, poeţii mari / importanţi se sting iarna, în
decembrie! Dar nu în virtutea acestei coincidenţe biografice i-am alăturat
aici, motivul fiind un altul, de natură culturală.
După majoritatea opiniilor exprimate de critica literară, cei doi
reprezintă vârfurile a două promoţii poetice, deşi în ordinea inversă a
datelor de naştere: Nicolae Labiş (n. 2 decembrie 1935, aşadar cu doi ani
după Nichita) a fost revendicat ca lider al "cincizeciştilor" (debutând în
1956 cu volumul Primele iubiri), iar Nichita Stănescu (n. 31 martie
1933) a devenit port-drapelul "şaizeciştilor" (debutând în 1960 cu Sensul
iubirii). Biologic, ambii aparţin aceleiaşi generaţii, dar stilistic sunt total
diferiţi. Şi asta din câteva motive clare: Nicolae Labiş este produsul
"fabricii de scriitori", proiectată în laboratoarele "realismului socialist"
după model sovietic, pe când Nichita Stănescu e un exponent al ceva mai
relaxatului "umanism socialist"; apoi, parcursul lor biografic este diferit,
unul (cu origini rurale) fiind absorbit şi modelat de "centrul" sistemului
(Şcoala de literatură "M. Eminescu"), celălalt (cu origini urbane)
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formându-se în al doilea "cerc" (liceu, facultate etc.), în condiţii diferite.
Mă opresc deocamdată aici cu această paralelă (conjuncturală) şi revin la
cartea lui Nicolae Labiş.
Ea este rezultatul unui efort de câteva decenii depus de
muzeograful (fondator al Casei Memoriale "Nicolae Labiş" din Mălini,
Suceava) şi istoricul literar Nicolae Cârlan, care a cercetat opera poetului,
a comentat-o şi a editat-o cu multă pasiune. Din 1975 încoace, el a
pregătit pentru tipar numeroase ediţii cu poezii publicate şi variante
inedite rămase de la scriitorul prea tânăr dispărut, încercări dramatice,
traduceri, publicistică şi corespondenţă, plus documente biografice,
fotografii, mărturii ale familiei şi prietenilor. Tot acest material a fost de
mare ajutor criticilor şi istoricilor literari. Acum el e adunat sub coperţile
cartonate ale impresionantului volum Opera Magna (Edit. Lidana,
Suceava, 2013; ediţie îngrijită, text stabilit, cuvânt înainte, note, precizări
şi comentarii de Nicolae Cârlan), a cărui structură o rezum în continuare:
cronologia vieţii poetului, poezii antume (65 de texte din ziare şi reviste,
vol. Puiul de cerb şi Primele iubiri din 1956), poezii postume (vol.
Lupta cu inerţia din 1958 şi adăugiri, ciclurile de versuri pentru copii
"Păcălici şi Tândăleţ" şi "Scufiţa roşie", poezii publicate de Gheorghe
Tomozei în albumul Moartea unui poet din 1972, versuri inedite din
albumul Dor căzut din 1987, manuscrisele reunite sub titlul "Virtuţi şi
virtualităţi poetice" şi publicate de N.C. în 1998, alte versuri inedite în
ciclul "Doină întârziată" tipărit în 2005, versuri publicate de Stela Covaci
sub titlul "Nopţile de coşmar ale poetului Nicolae Labiş 1956 / 30
noiembrie, 2 decembrie, 9-10 decembrie" în 2011, alte 66 de poezii
apărute postum în periodice, 57 de texte / eboşe / variante poetice
olografe sau dactilografiate rămase în arhive), creaţii aparţinând altor
genuri şi specii literare (46 de fragmente de proză, articole şi eseuri, 6
încercări teatrale, 22 de recenzii şi texte critice, 14 traduceri din P.P.
Erşov, Nicolaus Lenau, Th. Gautier, A.S. Puşkin, Dimos Rendis, Fr.
Villon, Ch. Baudelaire ş.a., corespondenţă primită şi trimisă de N. Labiş),
referinţe critice (G. Călinescu, T. Vianu, Vl. Streinu, N. Manolescu, E.
Simion, L. Raicu, Al. Ştefănescu, M. Popa, N. Cârlan, E. Negrici, R.
Voncu) şi un amplu interviu final cu editorul, consemnat de Florentin
Popescu. Fiecare capitol beneficiază de o notă introductivă a acestuia.
Nicolae Cârlan a plecat, desigur, de la premiza că Nicolae Labiş
merită atenţia pe care i-o acordă, fapt întru totul onorabil, care nu exclude
totuşi un examen critic. Şi prima observaţie ar fi aceea că poetul nostru,
până la 21 de ani (deşi nu vârsta e singura cauză), era departe de a-şi
încheia sau măcar de a-şi contura în perspectivă o "operă" literară.
Incontestabil, talentul său a surprins, situându-se cu mult peste media
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dotării celor vizaţi / selectaţi de regim să reprezinte "noua literatură".
Speranţele investite în el, şi "oficial" şi informal, au fost enorme. Iată-le
descrise (cu oarecare ironie?) de Marin Ioniţă: "Eminescu nostru, al
clasei muncitoare, al proletariatului, al partidului, al poporului. Al lumii.
<Proletari din toate ţările, uniţi-vă!>. Zestrea noastră în tezaurul
mondial... Merg pe mâna lui Labiş. Cred că acesta este şi ordinul
partidului. Care, deocamdată, nu s-a pronunţat categoric. La urma urmei,
de ce n-ar fi doi? Sau unul şi una? Perechea ancestrală! Avem destule
fete, nu e aşa? Adunate de prin toate colţurile ţării. Energia creatoare a
poporului. Baladele. Mioriţa. Legenda Meşterului Manole. De ce n-am
avea şi altele măcar la fel? Chiar dacă ar fi nevoie de jertfe? De pildă să-l
sacrifici pe Labiş ca să-l salvezi pe Eminescu din el? Deocamdată suntem
ca larvele de albine din fagurii de miere. Ocrotiţi şi îndopaţi. Cu lăptişor
de matcă. Copii ai vremurilor noi, sugem ideologie comunistă la ugerul
epocii, şi creştem cu ea în sânge..." (cf. Kiseleff 10. Fabrica de scriitori,
2011). Aşa s-a născut legenda, amplificată apoi de nenorocita
"întâmplare" din noaptea de 9 spre 10 decembrie 1956 şi de ipoteza
asasinatului (v. în special Timpul asasinilor, 1997, un documentar de
Cezar Ivănescu şi Stela Covaci).
Cu toate astea, Nicolae Labiş nu a fost o excepţie, ci UN CAZ în
împrejurările date. Din punct de vedere politic, pe bună dreptate Nicolae
Cârlan îl consideră mai degrabă un "disident" decât un "opozant" (v.
"Lupta cu inerţia la timpul prezent", 2001). Intervenţia poetului la
"Consfătuirea tinerilor scriitori", din martie 1956, confirmă apecierea
(urmează fragmente din rezumatul publicat de revista Gazeta literară):
"NICOLAE LABIŞ şi-a exprimat părerea că printre factorii care
stânjenesc activitate tinerilor scriitori - ca de altfel şi activitatea unor
scriitori vârstnici - sunt prejudecăţile înguste, osificate, fie că au luat
naştere în minţile scriitorilor înşişi, fie că au fost impuse de unele
elemente incompetente care denaturează indicaţiile partidului. /.../ Aceste
prejudecăţi rămân parţial inofensive, când sunt date ca păreri personale,
când nu sunt impuse şi altora. Atunci însă când sunt date drept
obligatorii, caracterul lor dogmatic devine şi mai evident, iar rolul lor
este dăunător. Adevărata obligaţie a tinerilor scriitori este oglindirea cu
sinceritate partinică a adevărurilor vieţii. Vorbitorul a chemat tinerii
scriitori la lupta dublă împotriva duşmanilor de clasă şi împotriva unor
elemente birocratice care frânează activitatea creatoare..." (cf. Ana
Selejan, Literatura în totalitarism 1955-1956, vol. IV, 2010). Era
momentul când, la trei ani după moartea dictatorului de la Kremlin, în
interiorul PMR se derula o confruntare acerbă între presupuşii
"reformatori" şi cei care continuau să murmure scrâşnit "Trăiască
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Stalin!". Au câştigat ultimii, se ştie (în România destalinizarea s-a
încheiat numai când a putut fi înlocuită cu altă dictatură personală,
"locală", respectiv Gheorghiu-Dej şi Ceauşescu), iar Labiş vorbea în
numele perdanţilor. Dar nu în afara partidului sau împotriva lui. Să fi fost
"executat" pentru asta? Mi se pare prea mult şi, oricum, rămâne de probat
documentar (în afara "viziunilor" colportate de "martorii" ocazionali).
Revin, însă, la conţinutul literar al Operei Magna. Dincolo de
dorinţa de a surprinde prin cantitatea restituirilor, oferite cu generozitate
cercetării şi interpretării, cred că Nicolae Cârlan mizează în primul rând
pe calitatea de poet a autorului. Şi aici e de făcut cel puţin o precizare:
trebuie luate în seamă doar antumele adunate în Primele iubiri şi Puiul
de cerb. Chiar dacă şi acestea au suportat intervenţii în fieful editorial,
dar mai puţine decât cele trecute prin vigilenţa cenzorilor de la ziare şi
reviste, sau prin condeiul apropiaţilor (familie, prieteni etc.) care le-au
dat la iveală. De aceea criticul Eugen Negrici atenţionează: "E vorba de
opera tipărită în timpul scurtei sale vieţi (Primele iubiri, Edit.
Tineretului, 1956 şi Puiul de cerb, idem). Precizez acest lucru pentru că
mulţi comentatori (cei mai mulţi) şi-au tras concluziile pornind de la
volumul Lupta cu inerţia (tipărit în 1958 la aceeaşi editură) sau chiar de
la antologiile ulterioare, care organizează, în funcţie de viziunea de
moment a editorilor şi de permisivitatea cenzurii, textele cunoscute sau
necunoscute, descoperite sau aranjate post festum. Nu vom afla, probabil
niciodată, ceva precis despre <literatura de sertar> a poetului, dar ştim cu
certitudine că, extraordinar de atente faţă de tinerii scriitori de talent,
autorităţile comuniste au dovedit o mare abilitate în confiscarea imaginii
lor şi în punerea ei în folosul propagandei." (cf. Literatura română sub
comunism. 1948-1964, 2010).
Pentru o concluzie provizorie, revin acum la paralela de la
început, cu Nichita Stănescu. Influenţa acestor poeţi asupra literaturii
române de după ei nu este egală. Supoziţia nu e productivă ("ce ar fi fost
dacă...") în dreptul lui Nicolae Labiş, pentru că a scris - şi cele mai
sensibile dintre poemele sale, precum "Moartea căprioarei" - în manieră
tradiţională şi nu transpare nicăieri intenţia de a reforma discursul. Pe
când inovaţiile lui Nichita Stănescu au fost atât de percutante, că au
născut cohorte de imitatori! În schimb, sub raport moral, mai rezistent la
oportunism s-a dovedit Nicolae Labiş, care şi-a asumat comunismul dar a
avut curajul să critice obtuzitatea "tovarăşilor de drum". În timp ce
Nichita Stănescu, după promulgarea unor teze ale PCR, a ieşit la
televizor şi i-a somat pe scriitori să se întoarcă "în fabrici şi uzine"! În
sfârşit, se pare că singurul lor "loc comun" a fost o femeie: poeta Doina
Ciurea...
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Poeme de
Viorel
Mureşan

Doppelganger
o farfurie uriaşă cu lapte pare spitalul
în mijlocul serii
şi roiuri în agonie
de muşte
orice suflare
moartea ţinea în mână un corn de berbec şi
faţa ei roşie se afunda ca un pahar de gheaţă
în frunzele albe care veneau de la cer
de-acum vântul are plumb în orbite
şi elicele lui zboară singure
tu priveşti dintr-o parte iar
eu din cealaltă
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podul de care ne apropiem
vântul se mai ţine deasupra
copiii îşi taie din el mari felii
pe care le aruncă de la unul la altul

Sala de aşteptare
Globul nostru de pe etajeră cu ce seamănă
cel mai mult – desigur – cu o sală de aşteptare
auzim
paşi
şi iată fumul de la ţigara soldatului
desenează mapamondul pe o perdea
cortegiul nupţial trece prin sala de aşteptare
ce rochie de aer poartă mireasa,
mirele se joacă singur cu o potcoavă,
se aud mâinile lungi prin cămaşă
mirele-şi pune într-o cupă otravă
Dintre puţinele deprinderi pentru care ţeava de apă
curge în gol
întâi aceea de a-mi contempla zilnic timp de două minute
forma capului într-o pernă
Flacăra de carbid într-o noapte albă
luminá într-o popicărie figurine de lemn
şi ghiulele cum e globul nostru de pe etajeră
mireasa tandră apăsând pe butoane
şopteşte apatic: să urcăm în vagoane –
se aud mâinile lungi prin cămaşă –
bătrânii duc patul cu mirele-n faşă
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Las braţul
peste vrăbiile adunate pe peron
în jurul unui pumn de seminţe.
Fiecare
planetă îşi urmăreşte timp de câteva minute
forma trupului uriaş
în efigia goală.
Dincolo de sala de aşteptare
planetele se alătură pe două coloane,
flacăra de carbid între rânduri de baionete
se îndoieşte de sine
cum sfera aruncată pe o suprafaţă plană
când propria-i umbră o lasă câţiva
centimentri în urmă.

Porumbiţe pe calea ferată
fulger cu etaje locuit de hulubi
colivii de oţel
să-şi deschidă sertarele
pentru ouă
porumbeii puşi pe foc de un clown
fâlfâie pe ţeava de gaze
„- ne vedem la anu´ în grădina circului mai uşori
aşteptaţi-ne acasă”
deschidem robinetul la sobă
ei vin
câte doi
ce nuntă de păsări!
pe terase cu noi trag din pipe amare
obişnuit după miezul nopţii trec la culcare
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prin defileul de fum
din cimitirul oraşului
sósia pare-se cu momeala
se învârte pe aici
cu mustăţi parfumate
poate că şina e fulgerul în care vom locui
cineva la balcon lasă
bile să cadă
în apartamentul de jos
discută hotărât despre creşterea porumbeilor
în cartierele fumurii dintre litere
inima porumbiţei în cana cu lanţ
soarele-soarele alb pe traverse
şi-ar mai fi coşurile de tablă din gări
oasele porumbiţei
rochie dansatoare
pe aerul lung dintre şine

...Idem est...
era de piatră neliniştea în muzeul acela din salzburg
când un soare gol bătea deasupra noastră
eu continuam să fiu craniul lui wolfgang amadeus mozart
în vreme ce tu
pe când erai
floare-de-urzică
păianjen
bufniţă
broască
pereche de ochelari
şi clapele de la clavecin
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având exact aceeaşi culoare
cu craniul gol de sunete al lui mozart

Fotograful
O tânără femeie ţinea copilul ridicat deasupra capului ei:
fotografia cu el împrejurimile

Dictonul
azi-noapte a venit la mine pascal
şi m-a rugat să-i şterg propoziţia
aceea nenorocită cu trestia gânditoare
fiindcă s-a cam grăbit când a lăsat-ă pe hârtie
scrie în locul ei – mi-a mai spus –
că trestiile despre care vorbeam
erau foarte rare
că vântul făcea mai multe zile
de la una la alta
de la una la alta

Tablou obosit
1.
o muzică neagră învăţam canarii să cânte
pe când treceam locuind
prin dulapuri
cu tine de mână
2.
copilul cu colivia din tren
ducea sărăcia într-un vagon suprapus
împreună cu puţinele lui amintiri despre şcoală
3.
ea era numai carne de porţelan
ocolită de fluturi
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o lungă pisică
pe o streaşină medievală
4.
când te apropii
adjectivelor începe să li se facă mai cald
în propoziţii
ceasul din turn cere apă
o muzică neagră
lăsam canarii să cânte

Lectica
pe cer era o gălăgie de suflete uscate
vântul îşi purta frunzarele
peste un om ghemuit
soarele pândea din podul pustiu al bisericii
sub robinete spuma se aduna în pisici tot mai albe
şi la teatre mâinile actorilor povesteau
despre o tabacheră căzută
de pe un pod de piatră în apă
pe praguri
un şir de nume nelocuite
toate vocile au încordarea
unei mâini
care aprinde o lumânare
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Pastelul de fum
o privire fugară printr-o fereastră ce dă
spre vântul curat
acolo
scrum de ţigară pe un mormânt de copil
şi în tot aerul urme de plâns
cum rămâne gustul de lapte ars
o vreme pe limbă
stolul de ciori plutind peste cartier
pare o epigramă cioplită în piatră
panica unor dulapuri
uitate mult timp deschise
o nouă privire fugară prin fereastra
ce dă spre vântul curat
şi pe pereţi
umbra unor
cristaluri trsărind speriate
prin plopul din zare
suie un geamăt de lift
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O primire
ostilă

o proză de Constantin Arcu
Am moțăit încovrigat în scaun pînă cînd, ca prin vis, dintr-un
difuzor am auzit anunțîndu-se că ne apropiem de aeroportul Fiumicino.
Trebuia să respectăm indicațiile personalului de zbor. Reguli stricte ne
obligau să luăm loc și să ne legăm centurile de siguranță. Pasagerii își
îndreptau ținuta sau își tamponau fața cu șervețele de hîrtie, încercînd săși recapete în întregime demnitatea din care au tot abandonat fărîme de-a
lungul zborului.
Îmi revenisem și dintr-odată m-am trezit cu un milion de
probleme bîzîindu-mi prin cap. Nu mă odihnisem deloc, tot drumul m-au
bîntuit gîndurile. Și n-am apucat să pun piciorul pe pămînt străin, că miau și ieșit înainte grijile ca niște vameși inflexibili și au prins să mă
hărțuiască nemilos. Din interogatoriul acestor cerberi revenea insistent
chestiunea: încotro? Semnul întrebării care îmi vibra violent pe creier.
Era pentru prima dată cînd, departe de casă, habar n-aveam pe ce
drum urma s-o apuc. În plicul cu valută primit de la Anca noaptea trecută
în mașină, pe lîngă bancnote, se afla și cartea de vizită a unui tip din
Arezzo, omul de legătură. Rămînea deocamdată ca variantă de rezervă,
pentru că din Gara de Nord, după ce am aflat că voi zbura spre
Fiumicino, vorbisem la telefon cu doamna Gina, o vecină din tîrg
stabilită de ani buni la Roma. Îi explicasem că vreau să vizitez Italia, nu
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puteam să-mi stabilesc la ea cartierul general pentru un timp? Doamna
Gina s-a arătat entuziasmată, cum nu, puteam să rămîn la ei cît aveam
chef. Era loc berechet. Cam o dată pe an dădea prin oraș și de fiecare dată
o vizita pe Katy, aducîndu-i sticle cu vin italian, grappa și limoncello,
brînzeturi și alte flecuștețe. Lăsa aparența unei prosperități de invidiat
pentru noi. De fiecare dată mă invita să vin în Italia, asigurîndu-mă că era
loc berechet. Îi plăcea ei cuvîntul acesta și-l repeta frecvent.
Prin vama italiană am trecut fluierînd. Gabriel apăruse de cîteva
minute și se zbenguia pulsînd în jur într-un buchet de luminițe viu
colorate, de parcă nu mai puteam de bucurie. Era stilul lui, n-avea sens să
mă supăr. În cele din urmă puteam fi sigur că tot o scoatem amîndoi la
capăt. Și nici n-aveam altă soluție, nu s-a inventat încă instituția
divorțului de îngerul păzitor. Ești nevoit să defilezi pînă la capăt cu acela
care ți-a fost repartizat din capul locului, n-ai încotro. Face parte din
zestrea pe care ți-o dăruiesc ursitoarele la naștere și care te însoțește
pentru totdeauna.
Am trecut pe lîngă niște polițiști însoțiți de cîini-lup în lesă, fără
să mă ia careva în seamă. Încă nu mă nărăvisem la droguri și nici nu
făceam trafic cu substanțe interzise. Imediat am ajuns într-un terminal
unde așteptau mulți indivizi. Unii aveau cartoane cu numele celui
așteptat. Tot încercam să descopăr prin mulțime alura de rățușcă a
doamnei Gina, așa cum mi-o aminteam. O salutam de fiecare dată cînd
trecea pe la Katy, însă nu stăteam la taclale cu ele. Rețin că într-un an am
băut totuși un pahar de grappa, dar băutura nu m-a încîntat din cale afară
și le-am abandonat plictisit. Doamna Gina nu mai prididea să-și laude
odrasla, cum s-a aranjat Dragoș în Roma și cît de bine o duceau ei acolo,
numai lapte de cuc nu aveau în frigider. Mi-l aminteam vag pe Dragoș,
era probabil beldia cu fața împînzită de acnee, care în adolescență nu se
dădea scos din sălile cu jocuri mecanice. Acum însă stăteau cu toții în
Italia, probabil că nu le mergea rău. În casa lor din tîrg locuia o cumnată,
văduvă; doamna Gina dădea prin oraș cam o dată pe an, lăudîndu-se
tuturor că fiul ei s-a ajuns în Italia.
Degeaba scanam din priviri aglomerația pestriță, nici urma de
doamna Gina. De altfel, învălmășeala se rărise. Cei mai mulți și-au găsit
partenerii așteptați și se îndreptau în grupuri mici spre ieșire. M-am
asigurat că nu era cazul să-mi fac probleme, se rezolvă pînă la urmă. O
tînără îmbrăcată lejer într-o rochie vaporoasă, tunsă scurt și cu trup de
manechin stătea agățată de un balon roșu, în formă de inimă, pe care
scrie: „Benvenuto, Luigi!” Din păcate, nu mă cheamă Luigi. Dar
începeam deja să învăț italiana, benvenuto, benvenuto, se pare că nu-i
decît un dialect ceva mai concentrat al limbii române. Cît m-am învîrtit
143

printre italienii zgomotoși, am pierdut-o din ochi pe fată, însă curînd i-am
zărit balonul roșu săltînd pe deasupra mulțimii. Tipa era agățată de brațul
unui individ cu figură de mafiot, îmbrăcat într-o geacă din piele neagră,
cu blugi și cizme maro, cu păr lung, cîrlionțat. Imagine de veritabil
macho. Cum să concurez la dame cu un mascul ca ăla?! Carnea pe mine
era flască de la trîndăvit și bețivăneală, se vedea de la o poștă. Plus un
început ireversibil de chelie! Rîdeau și curcile de asemenea pretenții, nu
numai Gabriel al meu.
Pișicherul nu-și pierduse buna dispoziție. Plutea peste umărul
meu drept, pulsînd cu toate luminițele. Părea un foc de artificii la
sărbătorile de iarnă. Am intrat într-un local din aeroport și am cerut o
cafea și un scotch. Tipul de la bar, un brunet zîmbăreț, tuns cazon, mi-a
turnat un deget de alcool, nici o moleculă mai mult. M-am tras lîngă o
masă și mi-am înmuiat buzele în pahar.
După vreo zece minute, m-am hotărît s-o sun pe doamna Gina pe
mobil. Să știu măcar cum stau, n-avea sens să mă amăgesc. Gîndurile mi
se învălmășeau prin cap, ascultînd apelurile repetate în mobilul doamnei
Gina. M-am simțit cuprins de neliniște la gîndul că intervenise ceva și tot
planul meu fusese dat peste cap. Mi-a răspuns totuși după mai multe
apeluri, anunțîndu-mă că e la cîțiva kilometri de aeroport. Să rămîn
acolo, mă sfătui.
Mi-a venit inima la loc. Asta însemna că am rude la Ierusalim și
nu m-a părăsit definitiv norocul. I-am cerut zîmbărețului de la bar încă un
deget de scotch, mă rog, în cinstea doamnei Gina. Tipul mi-a luat zece
euro dintr-un foc. Dieci, dieci. Prin părțile astea, mi-am spus în sinea
mea, n-o să prea am chef de băut. Dieci euro, cum să nu? În cît timp
cîștigam eu dieci euro? Dar mai bine mă lăsam păgubaș, putea să-mi vină
înapoi scursura băută.
Am rămas în local încă vreo jumătate de oră, întrebîndu-mă care
este viteza legală prin părțile alea. Doamna îmi spusese că se află la
cîțiva kilometri, cum de n-o fi ajuns? Numai să nu se fi întîmplat ceva
rău, ferească sfîntu’! Am ieșit din bar pornind în direcția indicată de
săgeată, uscita. Repetai de cîteva ori cuvîntul uscita. În ritmul ăsta
deveneam italian în cîteva zile. Mi-am făcut cruce cu limba, Doamne
ajută! M-am hotărît să sun iar, poate mă căuta la altă uscita. A răspuns
imediat doamna Gina, să nu-mi fac griji, tocmai parca mașina.
M-am învîrtit prin aeroport și după vreun sfert de ceas, în sfîrșit,
m-a reperat. Doamna Gina era într-un balonzaid bleu cu glugă. Se scuză
pentru întîrziere, motivînd că s-au rătăcit, ea și soțul Costan. Dragoș nu a
putut veni, peste cîteva zile făcea nuntă, îmi dădeam seama cîte treburi
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are pe cap. Am ridicat din umeri, nedumerit; nu era cazul să fiu
întîmpinat de o suită, nici vorbă.
Părea însă clar că entuziasmul doamnei scăzuse simțitor de la
convorbirea telefonică și pînă acum. Treptat, mă pătrunse o sumbră
presimțire. În suflet mi se înfipse un ghimpe de îndoială, încercînd să-mi
imaginez cum mă voi simți printre niște oameni străini, poate chiar ostili.
Habar n-am avut de nuntă, probabil numai de musafiri n-aveau chef.
Începusem să regret că mă abătusem de la planul propus de Anca și
încercasem să mă descurc pe barba mea. Săvîrșisem o greșeală
copilărească. Părea totuși cam tîrziu să-mi schimb brusc traseul, dacă
oamenii tot veniseră cîteva zeci de kilometri pînă la aeroport.
Ne deplasam printr-o zonă întunecoasă, strecurîndu-ne pe lîngă
un zid. Curînd am ajuns într-o parcare peste care băteau cîteva lumini
prin ceață. Domnul Costan aștepta lîngă mașină, un Logan înmatriculat în
România. Ne știam din vedere, n-a fost nevoie să facem cunoștință. Mi-a
întins o mînă butucănoasă. Era un bărbat voinic, probabil trecea bine
peste suta de kilograme. Ar fi ajuns la vreme, mă asigură și el, dacă nu sar fi rătăcit. N-au ieșit la timp de pe autostradă și s-au văzut nevoiți să
întoarcă nu știu unde, îmi explică inutil.
Doamna Gina avea cheile în mînă și urcă la volan. Costan reuși să
se îngrămădească în partea dreaptă, iar eu am urcat pe bancheta din spate.
De îndată ce mașina începu să ruleze, doamna reluă povestea cu nunta lui
Dragoș. Ar fi venit și el, însă e ocupat pînă peste urechi, numa’ în cîteva
zile e mire. Trăisem cu impresia că Dragoș era căsătorit, pentru că
doamna Gina creștea nepoți de ani buni. Dar am fost pe fază și n-am
întrebat nimic.
Am intrat în scurt timp pe autostradă și am simțit că ațipesc. Ca
prin vis, auzeam vocea doamnei melițînd pe un ton molcom că de cîteva
luni ei nu mai locuiesc în Roma. S-au mutat pe malul Mediteranei, unde e
liniște și Dragoș are prieteni buni. La Roma te sufocă aglomerația. Plus
că viața e mult mai scumpă. Nu-i vorba, Dragoș se descurcă de minune,
are Mercedes și tot tacîmul, dar totuși...
Am rulat pe autostradă vreo jumătate de oră, apoi am trecut
treptat pe străzi mai înguste și mi-am dat seama că pătrundem tot mai
mult într-o zonă periferică. Drumul era bun, deși străbatem localități
rurale. Spre miezul nopții, am ajuns în Ardea. Am înțeles că e localitatea
de destinație și dintr-odată mă bătu gîndul să rămîn peste noapte la un
hotel. Le-am spus că prefer să trag la un motel ieftin, nu voiam să
deranjez la o oră atît de tîrzie. Gina făcu o opoziție formală, păi cum să
stau la hotel, cînd au loc de să întorci căruța? Costan nu se băgă. Îl durea
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drept în cot unde rămîneam peste noapte, el abia aștepta să-și bage cornul
în pernă.
Ceva nedeslușit, instinctual mă făcu să insist în hotărîrea mea și
doamna a oprit în fața unui hotel numit Calypso. Calculasem că în
extrasezon prețurile sînt convenabile și nu era un capăt de lume dacă
rămîneam o noapte acolo. Speram să mă lămuresc despre ce-i vorba a
doua zi, n-avea sens să dau buzna în casa lor. Poate chiar îngerul Gabriel
îmi sugera să fiu precaut, deși la ora aceea tîrzie de noapte putea să tragă
un pui somn fără să-și facă probleme. Ce vină avea și de ce să tragă
ponoase, dacă eu umblam fără căpătîi?
Ne-am despărțit fără multe suspine. Mi-am luat rucsacul și m-am
îndreptat spre hotel pe un teren cu pietriș, probabil o parcare în timpul
sezonului. În lumina gălbuie a unui bec, am zărit o băltuță scînteind.
Curtea hotelului era împrejmuită cu un gard din scînduri și m-a surprins
din cale afară să constat că poarta era încuiată. Am pus-o, mi-am zis,
cutremurîndu-mă la gîndul că patronul pune lacătul pe timp de iarnă și-și
suspendă afacerea. Dacă era așa, atunci nu știam pe unde voi scoate
mîneca. Bătea un vînt rece dinspre mare și luminile Loganului dispăreau
în prima curbă, unde să-i mai găsesc? Iar peste așezarea aia ciudată, de
care nu-mi făcusem încă o impresie clară, se vedeau doar cîteva lumini
răzlețe.
Neavînd încotro, m-am văzut nevoit să insist și am bătut în poartă,
strigînd alo! alo! Observasem un bec aprins pe o latură a hotelului,
cineva tot trebuia să fie prin jur. Am continuat să zgîlțîi poartă și
numaidecît am zărit apropiindu-se lumina unei lanterne. Mi-a deschis un
individ voinic, roșcovan, iar eu de îndată m-am lansat asupra lui, per
favore, una camera pentru noaptea asta, signore! Acela începu să rîdă
sacadat, scuturîndu-și tot trupul. No, domnule, aș prefera să vorbim pe
românește, mă asigură, amabil, cu accent ardelenesc. Asta chiar însemna
o minune; îmi venea să-i sar de gît de bucurie. Era din Maramureș și
lucra ca paznic la hotel, însă pe vreme de noapte, în extrasezon, deținea
prerogative de șef absolut, m-a lămurit din prima.
M-a cazat într-o căsuță de lîngă hotel, o cameră simplă cu pat,
televizor și baie, la prețul de 50 de euro pe zi. Asta pentru cazul că
rămîneam acolo trei zile. Dacă stăteam mai puțin, prețul era de 60 de
euro pe zi. Nu era puțin pentru banii mei, însă n-aveam încotro. Am
mîncat un sandvici de la un automat de lîngă recepție, în timp ce
discutam cu maramureșeanul. Lucra în Italia de vreo șapte ani, ce să facă
în țară? Îl plăteau destul de prost, însă era mai bine decît nimic. În cele
din urmă, am cumpărat și o sticlă cu apă plată și m-am retras. Am
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adormit buștean, fără să-mi dau seama că în cameră existau dușmani
redutabili.
***
M-am trezit după ora nouă. Avusesem un somn agitat, însă nu-mi
aminteam dacă visasem ceva sau nu. Am ieșit afară curios, încercînd să
mă dumiresc unde nimerisem. Mă întîmpină o dimineață mohorîtă, cu
nori plumburii. Probabil peste noapte plouase și atmosfera era încărcată.
Hotelul se afla la vreo cincizeci de metri de plajă. Alături se aliniau niște
căsuțe cu pereții vernil și acoperiș din lindab de culoare cărămizie. În
față, arbuști și palmieri, apoi terenuri de sport, iar dincolo de plasa din
stuf se distingeau cactuși și smocuri de vegetație spinoasă înfipte în
prundiș. Marea era tulbure, înspumată. Bătea o briză rece. Peisajul părea
dezolant.
Nu se vedea nici picior de om în jur și m-am întrebat dacă nu
cumva eram singurul client al hotelului. Despre asta mă putea lămuri
maramureșeanul care se afla pesemne în local. Acela spusese că am
asigurat micul dejun și tocmai simțeam că era vremea să pun ceva în
gură. Am intrat în hotel, însă la recepție am dat peste o tînără oacheșă, cu
fața rotundă și ochi migdalați. Fata mi-a zîmbit și a spus ceva repede, dar
n-am înțeles o iotă. Și-a dat seama că nu pricepusem nimic și-mi făcu
semn să intru în restaurantul de alături.
Eram singur în local și m-am așezat aproape de ușă. Imediat apăru
și maramureșeanul. Părea binedispus și m-a întrebat cum am dormit. Mia turnat cafea dintr-un ibric minuscul. Dacă voiam apă fierbinte pentru
ceai, se rezolva imediat, m-a asigurat. Nu mă simțeam în apele mele; am
băut cafeaua și mi-am uns o felie de pîine cu unt și puțină dulceața. Omul
se învîrtea de ici-colo. Deocamdată eram singurul client, însă urma să
vină un grup spre amiază, mă informă. Niște indivizi care aveau o
consfătuire, nici el nu știa exact.
După micul dejun, am ieșit să explorez localitatea. În stația de
autobuz din fața hotelului, așteptau cîțiva colorați. Mi s-a părut că
vorbesc românește, așa că am evitat să trec prin apropiere. Am apucat-o
pe o stradă cu asfaltul peticit. De o parte și de alta, se înșiruiau vile cu
unul sau două etaje, după niște garduri din piatră. Din cînd în cînd, cîte
un palmier. Pe o cutie de scrisori, la poarta unei vile, am descoperit două
nume românești : Domna Schipor Mariea și, dedesubt, Domnu Varvaroi
Mișu. E-te-te ! Oamenii ăștia au venit din fundul Moldovei ca să ridice
vile în Italia! Multe vile erau de vînzare. Vendesi, afișe peste tot. De ce
nu le-o fi plăcînd macaronarilor zona? În definitiv, erau numai cîteva sute
de metri pînă la malul Mediteranei. Puțin mai încolo, am descoperit o
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vilă abandonată; porțile erau smulse din țîțîni și ușile devastate. Am
simțit o ușoară strîngere de inimă.
Ceva mai tîrziu am sunat-o pe doamna Gina și i-am explicat unde
mă aflu. Doamna mă asigură că sînt prin apropiere și că voi fi preluat
imediat de soțul său. Într-adevăr, după cîteva minute, în capătul străzii
apăru domnul Costan, într-o geacă sinilie, lucioasă. Venea agale, cu
mîinile în buzunare și părea binedispus. După vreo sută de metri, s-a
oprit așteptîndu-mă, întors cu fața spre hotelul Calypso care se zărea pe o
stradă paralelă, dincolo de un teren cu huceaguri și ierburi încîlcite cu
hîrtii, gunoaie și cîrpe colorate.
Am dat mîna și Costan m-a asigurat că nevastă-sa mă aștepta. Neam îndreptat împreună spre un complex de locuințe, un semicerc format
din șase sau șapte blocuri. Alături se află un parc și un restaurant cu
piscină cu lacătul pus. Cercul se închidea în față printr-un zid de aproape
doi metri, articulînd impresia pregnantă de colonie penitenciară. În
balcoane, funii cu rufe întinse la uscat și antene parabolice.
Din cîte știa domnul Costan, aici ar fi fost inițial un complex
turistic de lux. Treptat însă ansamblul s-a transformat într-un punct de
prostituție și distribuire a drogurilor. Intrînd pe fir poliția italiană,
afacerea a început să se clatine. Indivizii și-au făcut bagajele și s-au cărat.
Nu era de trăit într-un loc în care poliția își băga nasul cînd ți-era lumea
mai dragă.
În blocuri stăteau acum marocani, români, bulgari, sîrbi, albanezi,
țigani etc. Un amestec pestriț, prădalnic. Unii plăteau o chirie de nimic,
însă mulți au ocupat abuziv apartamente întregi. Costan o făcea pe-a
ghidul. Se amuză spunîndu-mi că după ce țiganii s-au stabilit în număr
mare aici, băștinașii au șters putina. Acum erau multe spații libere. Cristi,
tipul care îl cununa pe Dragoș, pusese mîna pe trei apartamente. Părea
capul comunității din zonă, olteanul cică nu avea rival. Își adusese mulți
fini din țară, care nu-i ieșeau din vorbă. Noaptea se înghesuiau toți în
două apartamente, dormeau în paturi suprapuse. Au specializări diferite,
glumi domnul Costan.
Îl ascultam cu gura căscată, fără să pricep ce legătură avea familia
lor cu lumea interlopă de care vorbea, pare-se, cu admirație. Știam că
Dragoș lucra în administrație și cîștiga două mii de euro pe lună, ce
însemnau aiurelile astea? Dintr-odată vedeam că lucrurile se amestecau
în mod ciudat. Și nici nu puteam să întreb ceva, de teamă să nu fac vreo
gafă. Simțeam că trebuie să mă dumiresc încet-încet despre ce precepte
morale se purtau pe acolo. Și nu trebuia să scap din vedere un amănunt:
cine știe cum aveam să gîndesc peste un an sau doi, dacă rămîneam
printre oamenii ăia ?
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Ne apropiam de intrarea în cvartal, cînd mi-a atras atenția o
siluetă pe care o zărisem de la distanță. Prin lumina mohorîtă, se contura
imaginea unei fete slăbuțe, îmbrăcată într-un pardesiu subțire, vînătă de
frig. Stătea cu mîinile în buzunare, privind țintă către o aripă a
cvartalului. Probabil aștepta pe cineva, am presupus. Numai că o zărisem
de vreo cinci minute și nimic nu se schimbase. Ce putea să aștepte o
tînără acolo, în bătaia aspră a vîntului? De ce nu dădea nimeni nici un
semn de atîta timp?
Cînd am ajuns prin dreptul ei, fata și-a întors spre noi fața mică,
întunecată și am fost sigur că va întreba sau ne va cere ceva. Ne privi
lung, încercînd parcă să-și facă singură curaj. Poate că tînăra avea nevoie
de ajutor, exista vreun motiv serios pentru care aștepta de atîta timp în
frig. Ce probleme putea să aibă? Mi s-a părut că adunase destulă
îndrăzneală pentru a ni se adresa, însă Costan trecu mai departe fără să-i
arunce măcar o privire. Continua să-mi povestească despre nașu’ Cristi și
să se hlizească. Fata și-a dat seama că a ratat momentul să ne asalteze cu
doleanța ei și, încercînd să-și stăpînească lacrimile, și-a înfipt iar privirile
în dreapta cvartalului. Nu avea încotro, trebuia să aștepte.
Mergeam alături de domnul Costan și am simțit cum mă pătrunde
dintr-odată o tristețe fără margini. M-am văzut nevoit să fac eforturi
serioase pentru a nu da curs impulsului de-a mă întoarce. Știam că acela
n-ar înțelege nimic și gestul meu i s-ar părea bizar sau penibil. Ce era în
sufletul ei? Chestia asta nu-mi dădea pace deloc. Nu aveam de ales,
singura soluție era să isprăvesc la iuțeală vizita de curtoazie și să mă
întorc acolo.
Fără să-și dea seama de starea în care mă aflam, Costan mă
conduse la apartamentul lor, undeva spre mijlocul complexului. Dețineau
două camere și baie. În față, un mic patio acoperit cu gresie și cîteva flori
în vase de ceramică. Genoveva, viitoarea mireasă, lîngă aragaz, trăgea cu
sîrg dintr-o țigară. În geacă de fîș și blugi, era numai piele și os. Și dinți.
Mi-a venit în minte imaginea unei iepușoare care rîde arătîndu-și dinții.
Probabil că nu împlinise optsprezece ani.
Doamna Gina mă servi cu o cafea, încercînd să fie amabilă. Mă
invită să iau loc pe recamier și trase o măsuță în fața mea. Făcînd un
inventar rapid, mi-am dat seama că era cam aglomerat în încăpere. În
afară de recamierul pe care dormeau bătrînii probabil, erau îngrămădite
acolo un aragaz cu oale și tigăi, o masă și cîteva scaune alături, trei
rafturi suspendate pentru blide și un șifonier. Pe perete, în dreptul patului,
se afla o carpetă plușată.
În timp ce suflam peste cafeaua din cană, inspirînd mirosul
pătrunzător și plăcut, l-am auzit pe Dragoș tușind și deschizînd ușa la
149

baie. Mi-am imaginat că și dormitorul tinerilor e ticsit cu mobilier, nu
pricepeam la ce spațiu în care poți să întorci tractorul visa doamna Gina.
Invitația de a sta la ei fusese o simplă cacealma, îmi era clar acum.
Simțeam o ușoară deziluzie, deși situația nu mă mira prea mult. Habar nam de ce, parcă mă așteptasem la asta.
Dragoș apăru puțin mai tîrziu în cameră, îmi aruncă o privire rece
și bîigui ceva. Probabil a salutat, n-am înțeles. Mi-am dat seama că se
schimbase serios. Se făcuse un tip voinic, înalt și deasupra ochiului drept
avea acum o cicatrice vînătă. Era întors pe dos, nu părea entuziasmat că
mă aflam acolo. Maică-sa încercă să-l atragă în discuție, întrebîndu-l
dacă a plătit arvuna pentru formația muzicală, însă tînărul nu avea chef
de conversații. Sau nu a auzit întrebarea, n-am reușit să pricep. Șopti
ceva spre viitoarea mireasă și dispăru în cealaltă cameră.
Genoveva continuă să tragă din țigară, privind îngîndurată flacăra
de pe aragaz. Nu se simte bine, îmi șopti doamna Gina, a răcit sau are
ceva la stomac. Ori e gravidă, presupuse încet doamna. Privind-o, am
simțit cum peste starea nenorocită în care mă aflam se adăuga un
sentiment obscur care începuse să-mi apese sufletul. Am băut puțină
cafea, încercînd să înlătur întrebarea care îmi sfredelea creierul : ce o
frămînta atît pe tînăra aia ?
La scurt timp, Dragoș s-a întors în cameră, anunțînd că ei vor
pleca la muncă. Lucrau la șaizeci de kilometri distanță, o nimica toată
pentru Merțanul lor. El încerca să pară vesel, însă mă fixa cu priviri
metalice. Ne vedem la noapte, mă amenință înainte de plecare. Căuta să
glumească, însă nu-i ieșea nimic. Știam cu toții că nu se va întîmpla asta,
însă nu m-am obosit să le spun că plătisem la hotel pentru încă două
nopți.
Încercam să-mi pregătesc ieșirea din scenă, cînd pe neașteptate
din cealaltă cameră apăru un copil căscînd. Era un țigănuș cu ochii cîrpiți
de somn, într-o pijama cu elefanți roz. Se alintă întinzîndu-și mădularele,
apoi se prăbuși în brațele doamnei Gina. Avea vreo trei ani, iar doamna
mă lămuri că micul Gino era dintr-o relație a lui Dragoș cu o femeie care
și-a luat tălpășița fără nici o explicație. Nu se interesa de băiat, n-a trimis
un ban de mai bine de un an de zile. O muiere fără căpătîi. Se pare că s-a
aciuat prin Napoli, dar cine poate ști? Probabil face trotuarul, adăugă
doamna.
După ce mi-am băut cafeaua, m-am ridicat și am mulțumit
doamnei Gina, întrebîndu-mă dacă fata în pardesiu aștepta și acum la
intrarea în cvartal. Nu reușeam să mi-o scot din minte, deși încercam să
mă asigur că nu era decît o parașută sau că stătea de șase, în timp ce
acoliții ei dădeau vreo spargere în cvartal etc., fapte reprobabile care să
150

mă încredințeze că nu merită vreo atenție. Adică tot felul de bazaconii ce
aveau menirea de a-mi debarasa inima de o chestiune apăsătoare, dar pe
care în veci n-o puteam rezolva. Ar fi fost și inutil, pentru că tolba cu rele
e ciuruită și numai ce astupi o gaură, că multe altele se deschid în aceeași
clipă, lăsînd să se scurgă răutățile lumii. E ca și cum te-ai lupta cu morile
de vînt.
De altfel, și eu aveam serioase probleme și începusem să mă
neliniștesc. Îmi dădeam seama că s-a dus pe apa sîmbetei planul atrăgător
de a locui o vreme acolo. Sperasem să pot economisi niște euro în acest
fel, întinzînd și astfel de suma pe care o aveam, însă speranța mi se
năruise irevocabil. Trebuia să accept faptul evident că nu existau condiții
pentru a mai caza o persoană străină în cele două camere. În plus, iar asta
însemna o piedică și mai serioasă, m-aș fi lovit de ostilitatea lui Dragoș la
tot pasul, oricît ar fi încercat maică-sa să cosmetizeze lucrurile, căutînd
explicații și scuze. Mi-am dat seama că omul avea un dinte împotriva
mea. Nu știu din ce motiv, nu mă putea suferi, și gata. Nu era cazul să
insist.
Îmi trăgeam fermoarul de la hanorac, iar doamna m-a anunțat că
sînt invitat la masa de prînz. Nu puteam să refuz, mă amenință, avea de
gînd să pregătească ceva bun. Pînă atunci domnul Costan putea să-mi
prezinte localitatea, și-așa trebuie să mergi după pîine, băi, moșule!
Costan lăsă deoparte telecomanda la care meșterise pînă atunci deasupra
măsuței, apoi se răzgîndi și o așeză pe televizor. Bine, mamă, spuse,
trăgîndu-și geaca lucioasă.
După ce am ieșit din curticică, moșul și-a reluat prezentarea
faunei din zonă. În opinia sa, nașu’ Cristi era foc de deștept, ținînd cont
că n-a făcut pușcărie pînă la patruzeci de ani. Asta însemna o dovadă
peste care nimeni nu putea trece. Iar Cristi, orice s-ar zice, nu se
compromitea cu furtișaguri și găinării. El se ocupa de tot ceea ce
înseamnă act de identitate pentru orice individ care vrea să-și piardă
urma. Cu numai trei sute de euro te angaja de urgență la o firmă, numai
că a doua zi erai pus pe liber. Nu avea importanță, cu actele alea puteai să
capeți drept de rezidență în Italia. Iar autoritățile administrative (mi s-a
aprins pe loc beculețul, întrebîndu-mă dacă se referea la Dragoș!) știau
cum stă treaba, însă închideau ochii. Peste tot domnește corupția, poliția
e slabă, trase concluzia domnul Costan.
La ieșirea din cvartal, mi-am dat seama că fata în pardesiu nu mai
era acolo. M-am uitat în toate părțile, sperînd s-o descopăr în aceeași
neclintită așteptare. O lumină cenușie învăluia cartierul cu vile și case din
stînga noastră. Dincolo de tufișurile împotmolite în gunoaie se zărea
strada centrală și hotelul Calypso, apoi niște clădiri distanțate. O
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localitate pustie. Nu se distingea nici o mișcare, unde putea să dispară o
fată într-un timp așa de scurt? Aș fi dat oricît să aflu ce s-a întîmplat cu
ea. Părea cuprinsă de mare tristețe, ce putea să aibă pe suflet? Oricum, nu
lăsa impresia unei prostituate. Pe astea le ghicești din prima, nici nu-i
nevoie să deschidă gura.
Căutam din priviri în toate părțile, alertat la gîndul că probabil nam să aflu niciodată ce s-a întîmplat. Puteam să presupun că între timp a
apărut persoana pe care o aștepta și au plecat împreună, dar unde să te
duci în localitatea asta amărîtă? Sau poate că s-a săturat să aștepte în
frigul pătrunzător și a plecat de una singură? Nu-mi dădeam seama,
trăiam o zi nenorocită. Dar de-a dreptul uimitor mi se părea că nimeni nu
se arăta interesat de soarta ei.
Nici domnul Costan n-o băgase de seamă și habar n-avea de ce
mă frămînt. Am observat că mă privește surprins, așa că am fost nevoit să
abandonez cercetările. N-aș fi reușit în veci să-i explic despre ce-i vorba
și, la drept vorbind, nici eu singur nu știam exact. Ne-am reluat drumul,
iar eu m-am grăbit să schimb flecăreala despre nașu’ Cristi, aruncînd
presupunerea că în sezon veneau aici turiști cu duiumul.
Însoțitorul meu mă aprobă cu entuziasm, vara nu ai unde să arunci
un ac, bădie. Să vezi atunci țiganii, se amuză el, o duc ca în sînul lu’
Dumnezeu. Dau cu jula pe rupte. Ce să le faci ? Vorba lu’ Romanița,
vecina de-alături, tre’ să mănînce și gura lor. Iar turiștii nu prea reclamă.
Mulți îs bogați, nu se complică să facă plîngeri și să piardă vremea dînd
declarații pe la carabinieri pentru cîțiva euro sau nu știu ce fleac. Se și
tem, pentru că își ridică în cap atîția țigani și nu stă nimeni să-i păzească.
Am ieșit în drumul național și ne-am văzut nevoiți să mergem pe
margine. Nu exista trotuar și la trecerea mașinilor ne feream intrînd
uneori printre bălării. În cele din urmă, am ajuns într-o altă aripă a
localității, la un supermercato. Domnul Costan primise misiunea să
cumpere pîine, iar eu calculam că ar fi politicos să iau pentru doamna o
mică atenție. Nu se mai punea problema cazării, dar dacă mă invitase la
masă, tot însemna ceva.
În magazin, printre rafturi, se auzea vorbindu-se numai
românește. Dacă mai arunca vreun ciao careva, în rest cuvinte de-n
bătrîni de puteai crede că ești la Dolhasca, în Zalău sau Mioveni. L-am
întrebat pe domnul Costan și acela mă asigură că în zonă erau români de
să umpli un județ, bădie! La rînd stăteau vreo patru găligani în salopete
stropite cu var și mortar, o femeie într-un pardesiu decolorat împingea un
landou, iar ceva mai în spate sporovăiau două cumetre plinuțe, îmbrăcate
în geci negre de fîș.
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Dar ca să nu mă mai mir de nimic, și fata de la casă conversa
românește. Tînăra își împinse în față nasul cîrn și-și flutură genele,
zîmbind. Trăsăturile feței ei te duceau cu gîndul la o pisică. Într-o viață
anterioară tipa asta a fost mîță, puteam să pun pariu cu oricine. Era din
părțile Năsăudului, dar s-a măritat cu un italian, mă lămuri Costan. Se
calcă românașii pe picioare pe-aici, nu alta, reluă el.
Nu-mi dădeam seama ce ar fi fost nimerit să duc doamnei Gina,
însă m-am asigurat că niște fructe erau oricînd binevenite. Am cumpărat
două portocale, cîteva piersici și o sticlă cu vin alb, demisec, pe care
pisica mi le-a aranjat într-o pungă. Domnul Costan aduse o pîine mare,
rumenă, cu coaja groasă. După ce trecu pe la casă, rupse o bucată și își
înfipse dinții cu lăcomie. Întinse şi spre mine pita care mirosea frumos,
îndemnîndu-mă să rup.
Vizavi de supermercato se afla un motel ce mi s-a părut modest,
putînd fi totuși o variantă la nevoie. Am traversat strada pentru a mă
interesa de tarif. O sfrijită în șlapi și capot cobora pe o scară exterioară.
Își dădu seama că sînt român și-mi tăie scurt macaroana, șaptezeci de
euro pe noapte, nene. Nu-i ea patroana, nu poate face concesii, ne
asigură, hlizîndu-se. În condițiile astea, nici nu se punea problema. Am
schimbat totuși cîteva cuvinte cu femeia în capot. Era din Brăila și părea
puțin dusă cu pluta.
Ne-am întors pe aceeași rută, numai că traficul devenise mai
intens și tot la cîțiva metru eram nevoiți să ne ferim prin bălării. Domnul
Costan m-a informat că italienii se deplasează numai cu mașina și nu au
nevoie de trotuar pe lîngă stradă. N-ai să găsești unul singur care să facă
drumul ăsta pe jos, mă asigură.
Doamna Gina așezase farfuriile pe măsuță și se învîrtea pe lîngă
aragaz. Prin casă se intersectau mirosuri diverse, însă amestecul părea
îmbietor. Ne-a turnat cu polonicul supă de găină, pe care pluteau steluțe
de grăsime. În mijlocul mesei era o farfurioară cu ardei iuți și pîinea
ruptă în bucăți mari de Costan. La îndemnul doamnei care mai avea
treabă printre tigăi, ne-am aruncat amîndoi peste farfuriile pline.
Atunci apăru din cealaltă cameră și țigănușul Gino, venind pe
firul mirosului ca și cum ar fi fost tras de o frînghie miraculoasă. Scoase
un fel de chițcăit, iar doamna își duse degetul la gură și se așeză pe
recamier, lîngă mine. Dragoș s-a întors acasă și doarme, mi-a șoptit. Era
supărat de ceva, însă nu a precizat motivul. Îi un copil tare cuminte, da’
n-are noroc, trase doamna o concluzie surprinzătoare. Nu înțelegeam ce
se petrece, însă n-am îndrăznit să întreb.
După ce am dat gata supa, doamna a pus alte farfurii și o tigaie cu
cîrnați fripți. Nu apucase să facă garnitură, dar mergeau cu muștar sau cu
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salată de roșii, ceapă și castraveți. Domnul Costan rîse, asigurînd-o că nare de gînd să facă reclamație pentru atîta lucru, să nu se streseze
degeaba. Doamna spuse că i s-a luat o piatră de pe inimă, tare ești de
treabă, moșule.
Isprăvisem o bucată de cîrnat și mă pregăteam să-mi înfig
furculița în alta, cînd și-a făcut intrarea Dragoș, cu ochii peticiți de somn,
întors pe dos. Maică-sa se ridică și-i aduse la iuțeală o farfurie pe care se
aflau patru cîrnați. Dragoș nu le are cu supa, spuse. Și atunci tînărul mă
descoperi și-mi aruncă o privire ucigătoare. Omul nu mă putea suferi, nu
era nevoie de alte dovezi.
Am schițat un salut din cap, deși eram convins că n-am nici o
șansă. În alte împrejurări l-aș fi trimis în mă-sa, însă acolo mă vedeam
nevoit să-i caut în coarne, cum se spune. Asta în contul doamnei, evident,
pentru că el era numai un derbedeu prost-crescut.
Se schimbase mult. Mi-l aminteam liniștit, zvelt, cu priviri vesele.
Un tînăr plăcut. Acum avea ceafă groasă și privea în jur cu dușmănie.
Părea mereu încolțit. Viața printre oameni aspri îl silise să rămînă tot
timpul în priză, pregătit să răspundă unor atacuri neașteptate. Îi intrase în
reflex. Nu știu dacă maică-sa își dădea seama de ceea ce se petrecuse cu
el. La fiecare vizită în țară, continua să se laude față de oricine era dispus
să-i asculte pălăvrăgeala, cît de strălucit se descurca Dragoș printre
străini. Unii comentau imitînd-o în derîdere prin spate, însă în față toți își
arătau admirația și entuziasmul. E-hei, îi mare lucru să ai un copil
cuminte, mai ales în vremurile astea tulburi, o asigurau.
Habar n-aveam dacă Dragoș aflase de poveștile pe care le
înșiruia maică-sa, însă el nu încercase să se dea drept altcineva. Mă
privea cu ură abia reținută și se tot foia iritat încolo și încoace prin
cameră. Fără îndoială, pricina nemulțumirii eram numai eu. N-am reușit
să înțeleg motivul dezgustului pe care i-l provocam, însă probabil mă
suspecta că aș fi unul care stă cu mîna întinsă și așteaptă pomană, fără să
pună osul la muncă.
Îmi dădeam seama că Dragoș ar fi vrut să spună ceva și un
sîmbure de teamă mi se strecură în inimă. Știam că vorbele lui
nechibzuite ar fi însemnat o lovitură fatală pentru maică-sa, pentru că s-ar
trezi dintr-odată descoperită. Sărmana femeie știa că eu pricepusem că
lucrurile nu erau atît de roz pe cît le prezentase ea prin tîrg, dar menținea
măcar aparențele dacă fiul său nu dădea cu mucii în fasole.
Dragoș își luă farfuria și un dărab de pîine și se retrase în camera
lui. E cam aglomerat în casa asta, comentă el, motivîndu-și astfel gestul.
Firește că, din cîte îmi dădeam seama, reușisem performanța să
aglomerez pînă la insuportabil locul. Precis mă înjura în sinea lui,
154

întrebîndu-se cum de aveam nesimțirea să vin acolo și să le înfulec
mîncarea. Ei erau oameni simpli care trebuiau să tragă din greu pentru ași cîștiga existența, nu un nabab ca mine.
În cameră se lăsă o tăcere adîncă. Bătrînii păreau stînjeniți, însă
nu cutezau să-l ia la întrebări. Doamna se înroși toată, însă nu spuse
nimic. Domnul Costan se rățoi fără convingere, ei, Dragoș, un pic de
cherestea! Ăsta-i tineretul din ziua de azi, îmi spuse, încercînd să-i
motiveze gestul. Nu se formalizează că intră cineva în casă sau chestii
din astea. Să se simtă el bine, nu-l interesează de restu’. Nu are cei șapte
ani de-acasă, asta-i, spuse apăsat Costan.
Nici eu nu mă simțeam bine, însă încercam să nu mă dau de gol.
Nespălatul ăla îmi trîntise o găleată cu lături în cap. Venise timpul să mă
retrag. Am mai rămas totuși puțin terminîndu-mi mîncarea, pentru a nu
lăsa impresia că plecam din cauza remarcii lui Dragoș. Mă prefăcusem că
nu i-am dat importanță. Iar doamna turnase în pahare și eram curios să
văd ce vin cumpărasem. Dragoș nu ni s-a alăturat nici acum, însă Costan
l-a absolvit de orice vină de astă dată, susținînd că nu bea niciodată
alcool. Le are el cu altele, nu zic, dar asta nu. Poate un pahar de bere cînd
îi cald, în rest nu pune gura pe băutură, spuse. De asta n-am să mă supăr
eu, adăugă, ridicînd paharul și făcîndu-mi din ochi.
După ce am încheiat prînzul, m-am întors la supermercato și am
cumpărat pizza pentru seară. Am adăugat apă plată și o sticlă cu vin,
pentru cazul că mi se făcea sete peste noapte. N-aveam de gînd să ies din
hotel pînă nu stabileam legătura cu Anca și Katy. Nici nu prea era motiv
să ies, văzusem cam tot ce se putea vedea prin zonă. Pisica de la casă,
fremătîndu-și genele, s-a interesat dacă aveam de gînd să mă stabilesc
acolo. Nu știam, mă aflam în faza de tatonări. Speram să găsesc de lucru,
i-am spus.
Prin hotel, era la fel de pustiu. Nici urmă de grup, nu știu de unde
scosese maramureșeanul chestia asta. Chiar și el dispăruse fără urmă. Miam lăsat punga pe o terasă de beton și am urcat niște trepte ce dădeau
spre malul mării. Soarele gălbui, lipsit de viață, rămăsese suspendat la o
palmă deasupra apei agitate, căutînd să se smulgă din perdeaua
întunecată și zdrențuită de nori plumburii. Încercam să-mi închipui cam
pe unde mă aflam, oricum, undeva la sud de Roma. Probabil ceva mai jos
de mijlocul cizmei, la Marea Tireniană. Dincolo de orizont era Sardinia
și, mult mai departe, Spania. Țara de unde veneam se afla în spate, la mii
de kilometri. Simțeam că mi se strînge inima.
M-am întors la recepție și m-am interesat de wireless. Foloseam
un cocteil lingvistic, de semne și mișcări ale feței pentru ca oricine să-mi
priceapă dorința. Tînăra cu ochi migdalați și buze pline mă privi numai
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zîmbet. Nu pricepea o boabă și trecu la barul de alături. Not drink, not
băutură, păpușă, am spus răspicat. Tipa mă privi la fel de senină. Păi,
fetițo, îmi venea s-o îndemn, pune mîna pe carte și învață limba română.
Se pare că în ținutul ăsta, viitorul este al celor ce stăpînesc bine româna.
Pentru început, îi puteam da niște lecții gratis.
Mă mînca limba să-i spun apăsat pe românește că vreau să fac
dragoste cu ea, însă m-am abținut. Bunul simț nu mă părăsise chiar de
tot. Totuși, rămînea ideea de a-i vorbi murdar acelei tinere. Ce naiba m-a
apucat? Nu-mi stătea în obișnuință și chiar detest vulgaritatea. Însă
privind-o în ochi, nu mă puteam abține să nu mă gîndesc la sex. Trebuie
să fie interesant să te culci cu o fată care nu știe o boabă din limba ta, mia dat prin minte. Să i-o pui privind-o în ochi și să gîngurească fiecare pre
limba lui. Doamne, iar? m-am întrebat, încercînd să mă smulg din
momentul obscur de mitocănie.
Pînă una-alta, mi-am făcut socoteala să vin cu laptop-ul, sperînd
că așa ne vom înțelege. Internet cod, i-am spus, fără să mă aștept la vreo
reacție pozitivă. Codice Internet? repetă tînăra. Si, si, ho capito. Rupse o
bucată de filă dintr-un calendar și scrise cu pixul un șir de litere și cifre.
Îmi întinse hîrtia zîmbind amabil. Mersi, mersi fain, am spus. Am preluat
imediat și cheia. Probabil eram singur în hotel, și-a dat seama pe loc în ce
cameră stăteam. Nu-mi aminteam cum mulțumesc italienii și mi-a trecut
prin gînd spasiba. Oau, ce porcărie! Grație, grazie, ăsta-i cuvîntul.
Grazie, signora. Mă grăbesc să ajung în cameră, sexul rămîne pentru
altădată. Ha, ha, ha, precis m-am stricat la cap!

(Fragment din romanul Legiunea română, în căutarea unui editor)
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Poeme de
Eugenia
Ţarălungă

istoria şi geologia
pentru Mihaela B. şi pentru Octavian

o parte din antrenamentele extenuante
sau sexul
ţin de altă pătrăţică
aferentă unui alt timp
nouă ne-au rămas istoria
şi geologia
ca singure mari realizări personale
performanţe indicibile răscolitoare
descoperiri de emblematice oraşe subterane
care schimbă cursul timpului
descoperiri, adică revelaţii
care dau peste cap
monitorizarea
pas cu pas
a progresului zis spiritual
şi comută regnurile
halucinant
exerciţii cardio
pentru fiinţa colectivă
până la rafinarea
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tehnologiei Naturii
şi mai departe, ehei!
ce credeai tu că este pământ ferm
orizontal
se vădeşte brusc
acoperământ deloc tainic
se iveşte o bortă
se surpă
şi pătrunzi
şi vezi
şi nu mai pridideşti
cu minunarea
până la exastenuarea dintâi

skater pe balustradă
pentru George

când stai pe margine
ai parte de mai mult cer
când îţi construieşti un foişor din lemn
cu balustradă
mai vine o porţie de cer
asta nu înseamnă că ai fi rupt
de pământ
fără reverenţe în faţa roadelor
şi a puterii de rodire
întinzi o mână Lunii
ca să îi aproximezi vârsta
indiferent care va fi sfârşitul

numai genunchii sunt altfel
pentru Cătălina-Ioana, scenografă în devenire – la majoratul ei

un corp rabatabil
ca de flamingo
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ce păcat că aripile ne lipsesc momentan
din stoc
numai genunchii sunt altfel
ei au altă libertate de elansare
omul rabatabil e ca o sferă
cu genunchii la gură
şi coatele îndoite la maximum
cu mâinile strâns împreunate
şi capul plecat
ca să folosim întreaga zestre de articulaţii
sfera smerită se ridică
şi stocul de aripi se primeneşte
la cerere

dincolo de zidurile galbene
care adăposteau copaci
pentru M.D.

nu ştiu de unde plecasem. aveam pe cineva să mă călăuzească. urcam o
colină (cam abruptă, povârnită). în stânga era un bloc galben nou, o vilă
de fapt, cum sunt cele proaspăt mansardate, foarte mare, masivă, ţinea cât
toată colina. de fapt, era ca o cetate. ca un zid galben strălucitor de cetate.
erau ferestre – de termopan, de culoarea mahonului erau ramele, dar
dincolo de ferestre erau copaci, iar eu – gâfâind, mergând în urma
călăuzei – îi spuneam că e excelent că au ridicat acea construcţie, dar au
respectat şi copacii (ştii, copacii aceia care sunt primele victime
întotdeauna). ajunsesem sus, ajunsesem în preajma destinaţiei tuturor
pelerinajelor, îi povesteam călăuzei că pe vremuri aici se ospătau (pentru
că şi o firimitură e un ospăţ), aici se ospătau cei care ajunseseră la puncul
final şi aveau acea fericire supremă – de data aceasta eu eram călăuza ,
ştiutoarea, eu îi împărtăşeam lui din drumurile pline cucernice ale altora
şi fărâmioare din drumul meu. şi... mi-a dispărut. într-adevăr, dincolo de
ziduri erau străzi înguste şi nu foarte luminate, ca de cetate medievală din
filme, şi M.D. dispăruse (M.D. era oare Maica Domnului
mijlocitoarea?!). da’ chiar dispăruse! forfotă extremă pe-acolo. am
întrebat pe cineva, la întâmplare. am găsit – la stânga şi urci puţin. era cer
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înstelat deasupra, dincolo de zidurile galbene care adăposteau copaci. am
urcat câteva trepte şi am intrat. era... un birou dincolo de care se întindea
patinoarul. cred că l-am pomenit pe tata – sau l-am atenţionat să aibă
grijă cum se poartă cu cei de prin birou.
deasupra patinoarului era cerul – mare-mare. şi, desigur, forfota.
n-ai putea spune că raiul este un loc nepopulat, ba dimpotrivă...

omagiu micilor verticalităţi
tăblia patului
ocrotire precară
dar atentă
şi mereu la îndemână
o îngrădire eliberatoare – unde mai
găseşti aşa ceva?! eheeei!
în căutarea micilor verticalităţi
intrânduri
ieşituri
puncte de sprijin pentru mâini
să îmi puneţi o vorbă bună
la Doamne-Doamne
să îmi mai dea o pereche de mâini
pentru coridoarele strâmte
dintre tăbliile paturilor
drumul pândit până la un nou întrerupător
până la o nouă ieşitură
de sprijin
o priză pentru altundeva
vectorial
orizontal
alpinism utilitar
de toată frumuseţea
în care mă specializez zilnic
practicat fără coardă
fără pinioane
fără voia mea
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balustradeparâme
între micile verticalităţi
pâlpâitoare

(un pătrat între două drumuri)
mi-am dat seama
cele decalate se răzbună şi muşcă sălbatic
şi spaţiul dezlegat era şi nu era acela
îi ofeream din toată inima
acest spaţiu precar şi vulnerabil
îmbrăcat tot în iederă
viţă-verde-iadără
un loc neştiut unde poţi să îţi tragi sufletul
ca să porneşti mai departe
un fel de intrând pătrat între două drumuri
sau mai degrabă la cotitura unui drum
cel nou
hărţile
cele vechi ale oraşului
viţă-verde-iadără
apoi mi s-a făcut ruşine de hainele mele
am târât cum am putut această duminică
spre marginea doririlor
dar am fugit de la miruitul celor 4 zări
şi abia aici amintirile au glisat spre fărâmare

(siaj – câteva însemne ale feminităţii
dau o notă gravă acestei seri)
pentru cele două femei aflate la jumătatea drumului
şi pentru copiii lor, cei cinci, oriunde se vor afla

ele nu sunt deloc colţuroase
ci înmiit filiforme
(era să zic şi mlădioase)
glorie celor supuşi
singura lor nesupunere este drumul ales
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mai mult sau mai puţin orbeşte
ghicitul în stele nu ajută la nimic
noi vedem prea târziu stelele patinând
în siaj
hăăăt!, mult după ce ele au fost pictate pe cer
luna în erecţie ca un iatagan
spintecă drumul pe ape
(nu, nu era lună plină)
cineva întinde grabnic mâna
era întinsă de câteva mii de ani
toate cărţile spun asta
o veste răs-spusă pe care nu am băgat-o deloc în seamă
da!, seama noastră rudimentară
cei care evadează sunt arătaţi cu degetul
prinşi
închişi în cuşti
tu crezi că mai există ipostaze dezirabile
să fii trimis în balamucul de dincolo, hopa sus!
am citit asta într-o carte
ce dacă ţi s-au tăiat picioarele
aici e marea greutate
să mergi înainte şi dacă ţi s-au tăiat picioarele
abia aşa ţi se întind toate mâinile
capete de pod ce suntem
nu ne abţinem să ne împotrivim
puteai avea o aură polizată ca un nimb
exact la dimensiunile corespunzătoare
un prototip remarcabil
un genotip în devenire
urmaşii tăi izomorfi
ţi-ar fi mulţumit
proslăvirea venea dup-aia
ar fi fost o consecinţă firească
şi întru totul dezirabilă
poate că te gândeşti în altă parte
în partea asta
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luna îşi ascute iataganul
în dauna celor supuşi şi glorioşi
dar am lăsat asta la urmă
oricum supunerea sau constrângerea sunt aproape egale
dacă le priveşti dintr-un anumit punct
acolo unde tăişul străluceşte mai tare
câteva însemne ale feminităţii dau o notă gravă acestei seri
ce n-aş fi dat eu să se întâmple cu ceva timp în urmă
tu vezi aceste brazde calcaroase această armătură
acest schelet
şi îţi imaginezi că asta e totul
osatura unei întâmplări fericite
rotunde ca un pepene
sau ca o rotulă
chiar dacă o golgotă în devenire
un paradis al înăspririlor intenţionate
îndemnuri pe cale
către un capăt de drum
o cameră
în care ţi se împlinesc toate dorinţele
asta dacă mai ai cumva vreo dorinţă de pripas
poţi să îţi pui câte o dorinţă pe fiecare perete
câte o icoană pe fiecare perete
câte un imn pe fiecare perete
toate relele din lume
vor schimba cu totul terasamentul
şi asta se vede deja pe porţiuni
răutatea de femeie era istovită
ca timp sau ca distanţă era exact la jumătatea drumului
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Sfârșit
de vară

o proză de Adrian G. Romila
Când coloana mare de camioane începu să se vadă la orizont, în
trâmbe de praf gros, alb-gălbui, ca un lapte murdar, oamenii știau deja
cine sunt. Zvonurile despre venirea rușilor și despre nebuniile pe care le
fac pe unde trec le stârniseră și frica, și imaginația. Războiul nu-i
chinuise până atunci decât prin lipsa bărbaților plecați pe front, prin
veselia excesivă și suspectă a femeilor fără soți, prin scrisorile care
soseau dinspre miazănoapte și răsărit, cu ștampila armatei, și prin listele
cu morți la datorie, afișate pe gardul primăriei. Bubuitul tunurilor nu
ajunsese încă să desfunde orizontul din jurul satului, așa că ritmul
muncii, al șoaptelor de rugăciune, al râsului și al plânsului rămăsese
oarecum același. Acum, că zvonurile păreau să se adeverească și pe la ei,
o adiere de murmure fierbinți și rău prevestitoare prinse a se împrăștia
rapid printre case, prin crengile copacilor din pădure, prin fructele încă
necoapte ale livezilor, prin turmele care pășteau pe dealuri, prin firele
înalte de iarbă, de grâu și de trifoi, până ce ajunseră în curtea bisericuței
de lemn, unde liturghia duminicii de august era în toi.
Izbind ușa de perete, bătrânica de la clopote dădu buzna în naos,
cu baticul căzut pe umeri:
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- Vin, vin rușii, vin rușii, rușii, rușii!!!
Oamenii nu prea îndrăzniră să se agite, slujba era pe la mijloc și își urma
cursul, nestingherită, cu părintele în altar și dascălul înălțând glasul mai
tare decât cele trei gospodine care îl secondau, cu voci tărăgănate.
Trecuseră de cântarea heruvicului și de ieșirea cu Sfintele Daruri, se
pregăteau de jertfa cea mare, când vinul și prescura se fac Sânge și Trup,
iar preotul trebuie să-și înmulțească grija mânuirii potirului, ca să nu
scape vreo picătură pe jos. Uruitul camioanelor care se opreau,
îngrămădite aiurea, unul câte unul, nu departe de biserică, lângă micul
magazin, făcură să vibreze cele două turle, pereții, stranele și icoanele.
Unii ieșiră să vadă, copiii, mai ales, și băbuțele, bărbații aruncară doar
priviri îngrijorate și curioase prin ușa lăsată deschisă, să se reverse
binecuvântările și fumul tămâiei afară. Lumea lor simplă și neschimbată
de sute de ani se tulburase în doar câteva minute și o primejdie
necunoscută picată din cer, ca o stea roșie, amenința să le schimbe
rânduielile.
Cei mai bătrâni apreciară că aveau de-a face cu o companie
întreagă, dacă nu chiar mai mult. Imediat biserica se goli, aproape, și
oamenii se vărsară în curte, pe iarbă, îmbrăcați de duminică, să privească,
să șușotească și să aștepte. Șase camioane cu prelată pline cu soldați, trei
șenilate, două GAZ-uri, câteva motociclete, câteva tunuri și magazii pe
roți, agățate în spatele camioanelor, toate cu stele mari și roșii vopsite pe
laterale,formau cam tot ceea ce se vedea. Atât aruncase stepa secerii și a
ciocanului, deocamdată, înspre micul sat dintre dealuri. Când mulțimea
de tunici cenușii, cu epoleți lăbărțați ca niște aripi, blonzi, cu fețe
pistruiate și ochi mari, obosiți, umplură drumul din fața magazinului,
enoriașii părintelui Andrei intrară la loc, în biserică, deveniți, dintr-o
dată, foarte atenți la liturghie. În altar, cu voce tare, liniștită, de parcă n-ar
fi știut ce musafiri îi călcaseră parohia, preotul tocmai spunea, răspicat,
rugăciunea, cu potirul și discul cu părticele, în față, pe masă: ”Aducândune aminte, așadar, de această poruncă mântuitoare și de toate cele ce s-au
făcut pentru noi: de cruce, de groapă, de învierea de a treia zi, de suirea la
ceruri, de șederea de-a dreapta și de cea de a doua și slăvită iarăși
venire”. Strana începu, tare, un ”pre Tine Te lăudăm”, când ușa din bârne
se deschise cu scârțâit încet, și un cap cu o șapcă rotundă, al cărui
cozoroc lucios era tras peste jumătate de față, păși înăuntru. Bărbații
evlavioși de la slujbă citiră pe epoleții lui lați cele patru steluțe de
căpitan, apoi văzură cizmele înalte, prăfuite, care-i strângeau pantalonii
bufanți, și rubașca încheiată până-n gât, dublu decorată în piept și încinsă
cu centură și pistolet. După el intrară alți cinci soldați, cu bonete

165

înstelate, toți cu pistoalele mitralieră și încărcătorul rotund ținute în
mână, cu țeava la podea.
- Sdrastvâite, tovarișci! Privet vsem!, strigă ofițerul, ridicându-și
chipiul cu stea roșie, în frunte.
Liturghia nu păru tulburată de vizită, părintele Andrei tocmai
rostea, grav, ”Dumnezeule, curățește-mă, pre mine, păcătosul!”, iar
strana lăuda înainte pe Domnul tuturor, deși enoriașii începură o
vânzoleală care ar fi putut să-L deranjeze pe Dumnezeu-Omul, pregătit
de jertfă. Căpitanul roti privirea prin biserică, cercetă fețele oamenilor cu
un zâmbet larg, primitor, ascultă puțin cântările, apoi zise, cu glas
puternic, ca să acopere strana:
- Aaaa, slujba, liturghia! Da, znati, znati! Ia pravoslavnâi!
- Snimite crâșcu, glupo!
Soldații își scoaseră, automat, bonetele, intimidați, nu fără să zâmbească,
înveseliți de solemnitatea care dăduse peste ei după atâtea zile de
cazonerie liberă. Enoriașii zâmbiră și ei, bucuroși de oaspeți, numai
Anastasia, singura fată din cei cinci copii ai părintelui, căscă ochii,
înspăimântată de stranietatea momentului. Ceilalți patru băieți mai mici
cercetau, avizi, armele și uniformele intrușilor. Ofițerul ridică arătătorul
drept și declamă, radios:
- Menia zovut Dimitri, iavliaiutsia captan, ia hociu pogovoriti s
vașim sviașcenicom!
Și fiindcă nimeni dintre oameni nu arăta că ar ști rusește, un
soldat încercă să traducă, într-o moldoveneascăcu accent basarabean:
Domnu nostru căpitan Dimitri vra sî grăiascî cu părintili de-aișia!
N-auzâți? Sî iasî părintili!
Moș Toader, dascălul, țâșni din strană în altar, trântind ușa
diaconească din dreapta în canatul ei. Îngerul pictat pe ea vibră, puțin, șiși zgâlțâi supărat aripile învechite. Părintele Andrei ieși prin același loc,
în fața căpitanului, ițindu-și barba mare, sură, după icoana cea mare a
Mântuitorului. Chipul calm, luminos, cu ochii albaștri scăldați în lumina
epiclezei nu lăsa să se vadă încordarea care-l cuprinsese.
- Dumnezeu să vă binecuvinteze, fraților ortodocși! Bine ați venit!
Noi, aicea, facem liturghia, acuma, nu putem întrerupe, nu ați putea
dumneavoastră să așteptați, nițel? Nu mai durează mult! Afară e cald, e
frumos, sau puteți să stați înăuntru, până se termină! Și după aia om
vorbi, om vedea!
Căpitanul îl privi lung, zâmbind iar cu toată gura, într-un gest de
înțelegere cât taigalele nestrăbătute din Siberia. Basarabeanul îi traduse,
dar el nu răspunse nimic, doar întinse mâna și-l bătu pe umăr prietenește
pe preot. Părintele îl binecuvântă, apoi intră în altar, făcu semn stranei să
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reia cântarea, iar el continuă, de data aceasta cu voce puternică, așa cum
nu făcea, de obicei: ”Doamne, Cel ce ai trimis pe Preasfântul Tău Duh, în
ceasul al treilea, apostolilor Tăi, pe Acela, Bunule, nu-L lua de la noi, ce
ni-L înnoiește nouă, celor ce ne rugăm Ție!”, de trei ori, în încercarea de
a grăbi slujba și alcătuirea împărtășaniei. După un timp, cu același
zâmbet siberian, căpitanul Dimitrie luă o armă de la un soldat și trase o
rafală în sus, o dată, apoi încă o dată, plimbând puțin țeava pe o
diagonală imaginară a turlei. Zgomotul spart al tirului îngheță chipurile
oamenilor, și, după ce fumul înecăcios și rumegușul stârnit se mai
ridicară, crucea cu Răstignirea, din vârful iconostasului, pârâi îngrozitor
și se prăbuși dintre Maica Domnului și Ioan Botezătorulde-a dreptul în
altar, peste preotul prins cu mâinile ridicate, întru primirea Duhului Sfânt.
El tocmai trebuia să se coboare și să facă euharistia, dar rămăsese
suspendat undeva, între lumi, în așteptarea unor pravoslavnice hotărâri.
În liniștea din biserică, doar incotele soldaților se auzeau, sacadate, în
contrast cu groaza strecurată ca un șarpe viclean, printre enoriași.
Părintele ieși cu fruntea sângerândă, purtând culionul pe cap, engolpionul
aurit cu lanț pe piet și crucea lovită în brațe, îi privi mustrător pe ruși și
arătă spre obiectul ciuruit:
- Fraților, nu-i frumos ce faceți, suntem ortodocși cu toții, nu-i
frumos! Uitați, e sfântă crucea asta, e Hristos aici... M-ați lovit... Hai să...
Ofițerul șopti la ureche soldatului basarabean ceva, iar acesta traduse:
- Nu va fașim nica, dacî ni-ascultaț! Vinim tocma di la Chișânău,
am miers o gramadî, suntiem ostieniți, flămânz, însataț. Vriem oleacî di
mâncari, o vitî, on porc, o pasări, di la voi, șî șeava băuturî, ni trebi numa
doauă-trii zâli, atâta, cât ni hodinim! Dup-așeea ni pornim cătră Ieși,
Botășani, Bucuriești, și-o mai și, aviem acolo întâlniri cu tătî armata cari
s-o pornit încoași! Am auzât multi di ospiețâia de pi-aiși.
- Daite nam șto mî hotim, nemedleno uiehati!, completă Dimitri,
cu dinții galbeni și mari, dezveliți, binevoitori, în timp ce-și dădu șapca
pe spate și brațele în lături, cu tot cu armă.
Părintele se înțelese din ochi cu Toader, privi la credincioșii săi
speriați de moarte, apoi răspunse, serios:
- Terminăm slujba, și vă dăm! Răbdare, puțină răbdare! Mai întâi
cele sfinte!
Căpitanul auzi traducerea, îi salută din nou pe oameni și ieși în
curtea plină de tunici și bonete cafenii, întinse pe iarbă, cu armele alături,
în așteptare. Când se termină liturghia, după anafură, enoriașii se
strecurară sfioși, afară, dar părăsiră curtea pe lângă perete, aliniați, să nu-i
deranjeze pe soldați. Drumul spre case fusese modificat, între timp,
trebuiră să se strecoare printre grupurile de ruși, printre mașini, printre
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tunuri, ca într-un labirint încropit dintr-o dată, prin magia dimineții.
Părintele cu cei cinci copii și preoteasă ieși ultimul și se opri în fața
ofițerului, întins și el pe iarbă, cu mîinile strânse sub cap. Soldatul
basarabean se ridică și veni aproape, să ajute. Dimitri privi, mai întâi, pe
Anastasia, se ridică în picioare și îi cuprinse fața în palme. Fata tresări,
dând să se retragă, dar părintele îi făcu semn să stea liniștită. Căpitanul o
privi ochi în ochi, de aproape, și exclamă:
- Cacaia crasivaia devușca, cacaia crasivaia!
Anastasia îl înfruntă, îi luă mâinile și i le dădu, brutal, deoparte.
Dimitri râse tare, le puse la loc, fata i le luă iarăși, într-un joc ciudat.
Căpitanul transmise, serios, că așteaptă ce a cerut în curtea școlii, unde
hotărâse să campeze. Soldații deja întinseseră prelate și corturi
improvizate, deschiseseră marmitele cu ciorbă și apă și scoseseră
balalaicile, ca să cânte. În seara aceea niciun om nu mai ieși din casă,
numai părintele putea fi văzut intrând în case și convingând, în stânga șin dreapta, pentru o colectă. Curând, câteva vaci bătrâne, câțiva porci mai
slăbuți, o duzină de găini, pungi cu ouă, coșuri de pâine, damigene cu
țuică și vin fură depuse la intrarea în școală, ca și cum s-ar fi pregătit o
mare serbare, cu invitați de onoare. Bairamul se dechise odată cu lăsarea
nopții, la lumina torțelor de motorină și a lanternelor militare: dansuri
cazacioc și hore bărbătești, cu piese lăcrimoase la balalaici și harmonice;
proțapuri improvizate lângă animalele sacrificate repede, fără ezitări, să
se prăjească la timp; focuri de trunchiuri și crengi înalte, cu scântei și
trosnete; strigături, pupături, îmbrățișări și amintiri, schimbate generos,
cu tristețe slavă, între soldați aduși de la Nistru la Oceanul Pacific, din
Crimeea la Polul Nord, trecând prin stepele asiatice și prin munții
Caucaz. Poveștile curgeau melancolice, una după alta, una în alta, una
peste alta, amestecate, lăsând în urmă, pentru câteva ceasuri, ororile și
pustietatea războiului: cu bunici în cămăși înflorate, cu sate cochete și
căsuțe din bârne de lemn, cu ancadramente dantelate, colorate în verde,
roșu și albastru, cu biserici albe cu turle aurii, terminate în bulbi de ceapă
cu cruce în vârf, cu păduri de mesteceni și întinderi de maci, cu orașe,
uzine și apartamente strâmtecât niște cutii de chibrituri, cu rude băgate în
trenuri de vite și trimise în lagăre, cu prieteni și frați decorați în război,
cu părintele Stalin și victoriile împotriva cotropitorilor fasciști. Gurile
sovietice pline de carne, de grăsime, de vin lucrară toată noaptea, pentru
a răzbuna anii de ofensive și de retrageri, de foame și de visări, de teroare
și de nesomn. Sătenii nu au închis nici ei un ochi, îngrijorați de gălăgia
rusească ce se revărsase pe ulițe, până târziu, spre dimineață.
Lunea aceea nimeni nu porni la muncă, pe câmp sau în altă parte,
căci viermuiala de uniforme cenușii și capete blonde, ciufulite, stătea ca
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un zăgaz, ca o opritoare vie, în mijlocul satului. Toată lumea aștepta ca
rușii să plece și să lase sfârșitul de vară să-și desăvârșească rânduiala.
Dar rușii nu plecară, poveștile lor din ținuturi îndepărtate își cereau prețul
de timp și uitare.
După-amiază, când se deșteptară, începu urgia. Cu ochii roșii și
zâmbetul spânzurat în colțurile buzelor, topiți ușor de petrecerea din ajun,
cu arma într-o mână și sticla în cealaltă, se răspândiră prin sat, intrară în
curți, în beciuri, în livezi, în poduri, în șure, în grajduri. Luau tot ce
găseau, de la puiul de pasăre rătăcit în ogradă până la ceasul care ticăia
pe masa din odaia de oaspeți, de la spirtul din carafe la hainele din
dulapuri, înghițeau avizi totul, ființe, lucruri, obiecte. Ceea ce-i supăra cel
mai tare era absența fetelor pe care le zăriseră la biserică, numai c-o zi
înainte, și asta-i făcea să urle, să spargă, să strice, să amenințe, să tragă
rafale la întâmplare. Oamenii știuseră dinainte, auziseră de la alții,
ceasuri, ghete, băutură și femei, asta căutau rușii. Dar dacă fetele erau
făcute să dispară, se mulțumeau și numai cu primele trei, mai ales cu
băutura. Se liniștiră abia seara, când se strânseră în curtea școlii, pentru
un nou bairam, de data aceasta din pradă, nu din daruri. Iarăși câinii,
laolaltă cu stăpânii lor, nu dormiră o noapte lungă, de vară.
Moș Toader adună pe câțiva bătrâni mai de seamă și merse la
părinte, să se sfătuiască. Ce e de făcut? Cum mai rezistăm cu ăștia, pentru
cât timp? Preoteasa și Anastasia se ascunseseră și ele, ca toate femeile
tinere ale satului, într-o șură, în paie, neștiute, rămăseseră numai băieții în
casă. Ajunseră să cadă la sfatul părintelui: se va ruga îndelung și va
merge la căpitan, să-i vorbească. Mai pot fi amăgiți cu ceva, câteva zile,
apoi vor pleca în plata Domnului, să mai jefuiască și în alte părți. Vor
cheltui, vor rămâne cu pagube, dar va trece, cum va trece și războiul ăsta
care-i adusese pe barbarii dinspre miazănoapte și îi luase pe cei mai tineri
dintre ei în vâltoarea marilor bătălii de la răsărit.
Părintele citi Paraclisul Maicii Domnului, apoi merse la școală.
Printre soldații întinși peste tot, cu mâncare și băutură, în jur, căpitanul îl
primi vesel, pocnind din cizme și din palme, de parcă nimic nu s-ar fi
întâmplat. Ascultă cuminte reclamațiile preotului, dar ceea ce-i spuse,
după aceea, îl înjunghie cu o lamă înroșită, drept în inimă:
- Daite mne devocicu odnu noci, i vpered!
Când soldatul basarabean îi traduse, părintele Andrei înțelese din
prima care fată. Căzu în genunchi, în fața lui Dimitri, izbucni în lacrimi,
îi luă mâinile și i le duse la piept:
- Domnule căpitan, te rog, te rog, pentru Dumnezeu, nu așa ceva,
nu așa ceva! Lasă-mi fata, îți dau altceva, bani, vite, băutură, ce vrei,
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altceva, dar nu Anastasia! Te rog! Fii milostiv, fii creștin, fii ortodox
adevărat, cum ai zis!
Căpitanul îl îmbrânci, îi luă fața în mâini, zâmbind, și-i șopti, de
aproape, stropindu-i barba cu salivă:
- Daite mne vașe devocicu, Anastasia, odnajdîi nociu, i vpered!
Vpered! Clianus!
- Dă-i fata, popo, cî-i di rău, sî știi! Nu vrai sî ni viezi pliecați, nu
vrai? Ioti, o jiurat cî pliacî! Trimiti-o aiși, noaptia aiasta, șî mâni îi
pliecat, tăț pliecăm mâni! Îi numa pientru iel, atâta, șiilalț ofițări n-au
triabî! Șî nu-s dicât trii, nu s-ating di ie, am io grijî!
Părintele se ridică deodată, ca de-o hotărâre năprasnică, își puse
potcapul, sărută crucea de pe piept, îl binecuvântă pe căpitan și se retrase.
Nu făcuse nimic bun, nu era nimic bun de făcut. Decât dacă,dacă! Nu
merse acasă, nu merse să spună nimănui. Dacă ar ști preoteasa, dacă ar
afla Anastasia, poate s-ar omorî! Nimeni nu trebuie să afle, nimeni,
nimeni. Numai Dumnezeu, care oricum le știa și le vedea pe toate, de la
El, care tocmai se jertfise, duminică, și-Și trimisese Duhul în potir mai
aștepta vreun răspuns.
Intră în biserică, fără să-l vadă nimeni, și încuie ușa. Scoase din
altar crucea ciuruită, cu Hristosul ciobit, o strânse în brațe și se prăbuși cu
ea în fața icoanei din stânga, cu Maica Domnului. Încet, dar intens, ca o
apă care vine treptat, din ce în ce mai multă, mai năvalnică, părintele
Andrei începu să se roage repetat cu troparele din Paraclisul cel mare.
”Nu vom tăcea, Născătoare de Dumnezeu, pururea a spune puterile tale
noi, nevrednicii. Că de nu ai fi stat tu înainte, rugându-te, cine ne-ar fi
izbăvit pe noi din atâtea nevoi? Sau cine ne-ar fi păzit până acum
slobozi? Nu ne vom depărta de la tine, stăpână, că tu izbăvești pe robii tăi
pururea din toate nevoile”...
Când părăsi lăcașul, dimineață, stors, cu părul vâlvoi, cu ochii
roșii, cu sutana boțită, desculț, părintele trecu mai întâi pe la școală.
Căpitanul dormea, într-un camion, printre soldați, sticle și resturi de
mâncare, boțit și el, încălțat cu cizmele pe care nu le lepădase de la
venire. Preotul îl trezi și-i făcu semn: o va aduce pe Anastasia! I-o va da!
Căpitanul zâmbi, îl bătu pe umăr, prietenește, apoi căzu iarăși în somnul
adânc, din care fusese smuls. Casele colorate și turlele cu bulb și
mestecenii și furnalele uzinelor îl făcură să continue sforăiturile de
cuceritor deplin al pământurilor bogate de la sud, dincolo de marele
imperiu al țarilor îngropați.
Nu trebui să-i explice mult, fata și preoteasa înțeleseră din prima
care fusese rodul unei nopți de rugăciune la Preacurata. Răspunsul
venise, nu se putea altfel, o făcea pentru tot satul, pentru toți oamenii,
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pentru toate femeile și fetele frumoase pe care bărbații le lăsaseră și
voiau să le găsească, la întoarcere, câți s-or mai întoarce. Deși nu-și
ascunse o urmă de înfiorare, Anastasia porni îmbrăcată de duminică spre
camioanele rusești, pășind sfioasă ca o fecioară adusă jertfă unui balaur
flămând și grăbit. În mâini luase un ulcior pântecos cu cel mai de preț vin
pe care-l avea părintele în cămară, binecuvântat de el însuși, să fie
noaptea mai lungă, mai fierbinte, mai cu folos. Cât timp stătu fata sub
prelata căpitanului, părintele se închise iar în biserică, lângă cruce, și
iarăși se rugă încordat, până ce broboanele de sudoare și lacrimile se
prelinseră pe fața veche și ștearsă a Mântuitorului lovit de gloanțe. Mai
trecu o noapte de vară care nu coapse nici fructele tomnatice, nici
fânațurile parfumate, desfăcute în brazde, pe dealuri.
Nu răsărise încă soarele, Anastasia veni spre casă palidă, cu
hainele în dezordine, ținându-se de garduri, de copaci, golită de vigoare.
Părintelui apucase să-i spună, înainte să cadă: ”Nu m-a atins până la
capăt, tăticule, n-a apucat, am rămas tot mireasă. A băut tot vinul, a dat și
altora. Doarme de mult, cu cizmele pe el.”
În ziua aceea niciun soldat rus nu mai părăsi curtea școlii, nu avea
cum. Diareea teribilă care-i lovise nu-i lăsa să facă nimic, doar să meargă
pe tăpșanul din spatele clădirii, să se elibereze, câte zece-cincisprezece, o
dată, cu zgomote, cu strigături de ușurare. Se întorceau la camioane,
stâteau puțin întinși, între roți, dar iar îi luau crampele și, ținându-se
holbați cu mâinile de burtă, o luau înapoi, pe locul latrinei improvizate,
ca să se risipească în bocheți, în iarbă, după copaci, în șanțuri, unde
apucau. Se deșertau cu pârțuri ca niște salve de tun, cu icnete, cu
încordarea tuturor mușchilor, îngroziți și epuizați de următoarelereveniri.
Pe seară, burțile lor gâlgâitoare nu mai aveau ce goli, deshidratarea și
febra îi trântiră sub prelate și camioane, dar tot mai ajungeau, câte unuldoi, în spatele școlii, pentru ultimele spârcâieli pe fundurile lor usturate.
Curând, rahatul moale, rusesc, începu să pută, aburii înțepători ai
miasmei puseră stăpânire peste sat, acoperind, încet-încet, orice alt miros
al sfârșitului de vară, mămăliga, laptele fiert, tochitura, țuica, pâinea din
țest, borșul din ceaun, sarmalele, plăcintele, merele, prunele, iarba
sălbatică. Locul sălbatic pe care se deșertaseră două zile, necontenit, în
frunte cu Dimitri, căpitanul decorat de două ori la Stalingrad, Odesa și
Kursk, deveni o mlaștină cafenie a scârbei, un deșert colcăitor, presărat
cu insule de materii fecale, care se înmulțeau cu fiecare jumătate de oră,
în ritmul perfect ale durerilor ca niște caneluri de roată dințată. Mațele
glorioasei Armate Roșii, venită să elibereze Europa, dădeau onorul lui
Stalin, departe de Moscova, într-un sătuc neînsemnat al fasciștilor
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români, slăvind delicii pe care nu le mai gustaseră niciodată, dincoace de
Prut.
Desculț, flămând, cu buzele uscate de sete, părintele Andrei stătu
încuiat în biserică, în fața Maicii Domnului, îngânând, ca o litanie
secretă, troparele Praclisului, cu crucea Mântuitorului în brațe, fără să ia
în seamă vreo chemare din afară. Toader, băieții, oamenii apropiați
bătură degeaba, îngrijorați, la ușa mare, cu încuietoare de cetate, nu
răspunse nimeni, dinăuntru. Asta până ce bubuituri puternice răsunară în
ea, de la căpitanul disperat, venit să încheie, cumva, toată povestea urât
mirositoare care îi decima soldații. Cu basarabeanul după el, descheiați la
rubașcă, cu epoleții mototoliți, cu fețe livide, transpirați, în capetele
goale, cei doi militari loveau cu picioarele și pumnii în ușă, amenințând.
Numai un foc de armă tras în aer îl convinse pe preot să deschidă, și,
căzut în pronaos, căpitanul îi puse pistolul la frunte, printre gâfâieli:
- Tolico vî sdelali, etu misticeschii sobacu! Precrati, sdelati cito
to, ili ia pristreliu tebia, tî vse!
- Sî fași sî sî opriascî aiestea, câni mistic, altfiel ti împușcî, pi tini
șî pi tăț!
Părintele îl bătu pe umeri, prietenește, pe Dimitri, îi luă fața în
mâini, îl privi de aproape, în ochi, dar se adresă soldatului, nu fără să-și
ascundă un zâmbet compătimitor, dosit în barbă:
- Încerc, frate, încerc, poate face Dumnezeu ceva! Numai El mai
poate face ceva, zi-i asta, numai El!
În seara aceea toată compania sovietică adormi adânc, de
oboseală, de miros și de sfârșeală. Printre gunoaie, sticle goale, efecte
cazone, prelate, arme și insulițe de rahat trupurile în uniforme cenușii
zăceau în iarbă, scufundate în vise chirilice, după atâta încordare
intestinală. În curtea școlii doar mașinile tăcute, cu stele roșii pe portiere,
mai arătau că acolo se află militari ruși, vestiți pentru tristețea și pentru
nebuniile lor. Cârâitul greierilor pecetlui încheierea unei mari epopei,
care avea să-și lase mirosul încă vreo câțiva zeci de ani după ce
camioanele își mutară huruitul departe, înspre apus.
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„Vocea umană este un alt miraculos
semn divin pe care-l folosim fără să
ne gândim măcar o clipă că este parte
integrantă din fiinţa noastră…”
Veronica Balaj în dialog cu Emilia Ţuţuianu

„O emisiune radio este un spectacol de dimensiuni reduse şi îşi are
logica sa, ca şi cel al unei piese orchestrată de un regizor”
- Doamna Veronica Balaj sunteţi ,,o voce” care poate fi auzită
de ani buni la Radio România, Timişoara, ca realizator de emisiuni
culturale, dar în acelaşi timp vă exprimaţi şi în literatură, prin vocea
173

interioară atunci când sunteţi doar cu coala de hârtie, cu ideea pe care
vreţi s-o treceţi pragul de la simpla comunicare, la artă. Dubla profesie
vă conturează personalitatea. Eu vă propun o discuţie despre latura
scriitoricească fără să evităm jurnalistica pe care o profesaţi. Aţi semnat
mai mult de 20 de volume de proză scurtă, romane şi poeme. O serie
importantă fiind traduse în alte limbi. Aţi colindat lumea împreună cu ele
având lansări la Viena, aproape anual, Franţa, (Paris şi Angouleme),
Roma de câteva ori, de asemeni la New York, în Elveţia unde aţi făcut şi
studii, Canada, Ungaria, Israel, dar haideţi să riscăm câteva popasuri!
Să trimitem o privire spre debutul literar.
- Prezenţa în volume a fost precedată de o sumedenie de reportaje
literare publicate în revista „Orizont”. Se adunaseră într-un teanc
voluminos, primeam o temă de la scriitorul Ion Arieşanu, redactorul şef,
iar eu mă documentam şi scriam despre diverse realităţi ale momentului,
cristalele artificiale care creşteau la propriu, în laboratoarele de la
Politehnică, despre plantele culese, procesate pentru fabricarea unui ser
antialergic, inventat de Dr. Dinu. Îl citez pentru că, fără să bănuiască,
acest domn interlocutor al meu a fost unul dintre cei care m-au marcat
printr-o frază.
Cuvintele au uneori o greutate imprevizibilă cu efect subtil, când a
citit textul respectiv a zis cu entuziasm: ,,e ca o povestire iar noi suntem
personajele.” Mi s-a sugerat apoi, o dată, de două ori, de mai multe ori,
de către scriitorul Aurel Gh. Ardeleanu să scriu literatură nu cum voiam
eu, recenzii de cărţi. Îi mulţumesc mereu.
Şi am pornit la drum. Cu proză scurtă. Cred că cea mai mare emoţie
am avut-o când a apărut în „Orizont” prima mea povestire. Era altceva
decât reportajul, unde faptele se puteau verifica, erau la vedere. Acum
aduceam o frântură din felul meu de-a fi. Era ca şi când m-aş fi
prezentat pe o mare scenă, de una singură, în văzul lumii, rostind ceva
de genul ,,aş vrea s-o iau într-acolo”, iar spectatorii să-şi spună în gând
,,fă ce vrei, asumă-ţi riscul!”. Şi mi l-am asumat.
Debutul în volum colectiv, (după normele vremii) s-a întâmplat în
primăvara lui '89. Titlul era cel puţin ciudat: În căutarea timpului
prezent apărut la Editura „Facla”, Timişoara, condusă de scriitorul Ion
Marin Almăjan. Titlul fusese impus, venit de la Bucureşti cred, cum de
acolo veneau şi corecturile. Cum să cauţi timpul prezent? Doar nu e o
entitate aflată în memoria noastră. Trece prin noi, ne dizolvăm odată cu
el, te ia în valul său, în fine, ar fi de discutat despre asta, nu e cazul
acum. Oricum, nu poţi fi în afara timpului atât cât trăieşti. Textele noastre
erau într-un du-te vino între capitală şi editura timişoreană. Totul a durat
doi ani. Dar eram atât de răbdătoare! Acum, chiar mă mir, ştiindu-mă o
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vulcanică. Probabil mă preocupau alte întâmplări de viaţă ... fapt este
că, pe atunci, funcţiona critica de întâmpinare şi s-au scris neimaginat de
multe cronici la o carte care conţinea paginile unor începători. Era cam
mult. Chestiune de şansă.
- Aţi pornit pe aceasta cale a creaţiei literare cu emoţie, cu insomnii,
planuri, ambiţii proiectate pe lungă durată? Fraza determinantă a trezit
ceva latent care, oricum ar fi ieşit până la urmă, cândva, la iveală,
spuneaţi. A fost un declic, din cuvinte. Cum percepeţi cuvântul ?
- Ca pe o forţă. Noi, oamenii arareori ne oprim din vârtejul zilnic să
realizăm ce dar minunat am primit de la Dumnezeu. Vorbirea. Şi
gândirea. Comunicarea prin cuvânt este ceva miraculos. Un miracol pe
care-l exersăm în orice ocazie, şi ni se pare atât de... firesc. Cuvântul
este o armă la îndemâna noastră, ca fiinţe privilegiate.
Un cuvânt poate preface starea de secetă încercată de cineva, în ger
şi ninsoare, poate fi sabie la purtător, poate fi împăcarea, ura, iubirea…
Pentru oricine îl foloseşte. Darămite pentru un scriitor care, fără cuvintele
ajutătoare fanteziei şi gândului său, n-ar putea realiza nimic. Mi s-a
întâmplat să fiu sub puterea unor cuvinte chiar în momente grele. Şi mau ajutat. Să notez doar un îndemn al maicii Evghenia, care văzându-mă
plânsă, vânătă, albastră, disperată după plecarea soţului meu în veşnicii,
mi-a spus oarecum iritată, că nu înţeleg nimic din esenţa lumii: ,,Aveţi
datoria să vă bucuraţi de darul de viaţă care v-a fost dat, păstrându-i
memoria lui!” A sunat ca un verdict. O atenţionare. Aveam un dar şi nu
ştiam să-l folosesc, ba, îl ciunteam cu reproşul din lacrimă. Lacrima este
adesea un reproş. De aceea, cred că scriitorul trebuie să vadă în interiorul
cuvântului. Dacă i s-a îngăduit să imagineze o lume re-creată prin
cuvinte trebuie să caute sensuri noi, să îmbine mrejele unui cuvânt cu
ale altuia. În formulă proprie. Altfel, nu e creaţie, nu e particularitate. E
un excurs asemeni marii creaţii, păstrând normele, distanţa şi limitele.
Rămâne doar o comparaţie.
- Trăiţi într-o lume de personaje. Unele pe teren profesional, (orice
jurnalist are această specială ocazie) şi altele în literatură, create sau
reale. Vi s-a întâmplat să vă inspire un personaj, un scriitor din lumea
reală, în aşa măsură încât să treacă în prozele pe care le scrieţi?
- Încă nu. Scriitorii invitaţi la emisiunea Viaţa literară alcătuiesc o
lume aparte, de mărturii, aş putea să le transcriu cândva şi poate ar fi un
colocviu ca o mare neliniştită. Sau, ar putea să semene cu o scenă unde
fiecare îţi prezintă rolul. Aici intervine vocea. Vocea umană este un alt
miraculos semn divin pe care-l folosim fără să ne gândim măcar o clipă
că este parte integrantă din fiinţa noastră. Nu aş vrea să modific în nici
un fel acea mică istorie de care vorbeam, acea mărturie a scriitorului,
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care e un fel de spectacol. O emisiune radio este un spectacol de
dimensiuni reduse şi îşi are logica sa, ca şi cel al unei piese orchestrată de
un regizor.

„Fascinantul Nichita! Recunosc, nici până atunci, nici de atunci
încoace nu m-a vrăjit în adevăratul sens al cuvântului, un scriitor…”

- Dar ei rămân oricum personaje. Care vă pot impresiona. Dacă
nu va inspiră, vă rămân totuşi în memorie. Un interviu, o comunicare,
lasă loc unor legături de gânduri, de trăiri, de fapte. Daţi-ne vă rog un
exemplu..
- Cum am spus, orice emisiune culturală, desigur şi una despre
viaţa scriitoricească, aşa cum este cea la care ne referim, este o mică
istorie trăită la microfon, trimisă în eter, iar personajul scriitor ştiind
asta, ştiind că el comunică în acel moment cu mii şi poate sute de mii
de persoane, chiar când vorbeşte, mărturia sa capătă valoare de
document. Document de viaţă. Să-l amintesc în acest sens pe Nichita.
Fascinantul Nichita. Recunosc, nici până atunci, nici de atunci încoace nu
m-a vrăjit în adevăratul sens al cuvântului, un scriitor. Era în toamna
anului când el urma să plece, spre ceruri… Venise invitat de onoare la o
tabără de creaţie de la Teremia Mare. Paşii săi parcă se lipeau de
pământ, se dezlipeau cu greu. L-am dus cu maşina mea, o Dacie albă şi
am realizat interviul în curtea bisericii din simplul motiv că, necunoscând
drumul, nefiind vreun gard împrejmuitor, am crezut că acolo era locaţia
unde ar fi trebuit să-l las pe Nichita. ,,Am greşit drumul, vă rog să mă
scuzaţi”! am spus emoţionată. Eram la începuturile mele de jurnalist
radio, vă-nchipuiţi ce gafă ireparabilă credeam c-am făcut. Privirea lui
Nichita care vrăjea pe oricine, s-a lăsat blândă-albastră peste mine şi a
început să-mi explice cum vede el diferenţa dintre greşeală şi eroare. Mă
salva întrucâtva din încurcătură. Apoi, a urmat interviul. A fost
fermecător. Fără emfază. Fără grăbire. Mă întreb cum de-a acceptat fără
să mă cunoască dinainte (mă prezentase acolo, într-o învălmăşeală iscată
în jurul poetului, redactorul de la TVR). Atât. Pentru greşeala mea şi
pentru zăpăceala mea sinceră, am primit de la Nichita flori. Cineva s-a
apropiat şi i le-a dăruit lui. El mi le-a întins spunând: ,,se dăruiesc”.
Un alt personaj de neuitat, a fost Grigore Vieru, printre atâţia alţii (în
fonoteca radioului sunt stocate, salvate de uitare sper eu, mai mult de
140 de interviuri cu scriitori de marcă din ţară şi din diaspora). Grigore
Vieru venise şi el în Banat, tocmai la Făget, la o amplă manifestare
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culturală unde urma să fie premiat. Modestia vocii, lipsa de patimă,
părea că povesteşte despre o altă persoană. Am scris undeva pe larg
despre această întâlnire ca şi despre convorbirea cu Octavian Paler, sau
cu Lelia Rugescu, nepoata lui Lucian Blaga, Gerda Barbilian, soţia
poetului matematician Ion Barbu.
Unele interviuri au rămas neterminate sau au fost mărturii ultime
pentru că moartea s-a grăbit să vină, aşa s-a întâmplat cu Prof. univ. dr.
Eugen Todoran, cu prozatoarea Sofia Arcan, cu poetul Alexandru
Jebeleanu, cu Damian Ureche...
Este absolut minunat, este fascinant să ştii că vocea la microfon
încropeşte câte-o punte între mii şi mii de alte gânduri. Este o comunicare
suplimentară. Afectivă uneori. Rezistenţa vocii în timp, dacă este salvată
pe CD-uri azi, altă dată, pe benzi magnetice, face legătura între oameni
şi vremi. Despre aceste ,,personaje” ale vieţii literare la Radio România,
Timişoara, s-ar putea scrie o carte.
- Dintre volumele personale, tipărite până în prezent, se leagă
desigur alte întâmplări. Aţi lansat cărţile în mai multe ţări: Franţa,
Belgia, Elveţia, SUA, Canada, Austria, Italia, Serbia, Ungaria, Israel,
poate am uitat vreuna. Să ne imaginăm că v-am însoţit şi să rememorăm
câteva momente de-atunci.
- Fiecare carte îşi are destinul ei. Am constatat de multe ori fără să
fac vreo filosofie din această realitate. Baltazara, roman premiat, tradus,
a colindat de la Viena la Roma şi Nev York fără să prevăd asta şi fără să
fac mari eforturi în acest sens. Pur şi simplu s-au legat nişte lucruri. Dar
vă invit la prima lansare făcută în străinătate. Se referă la prima carte
tradusă în franceză (de către poeta Rodica Drăghincescu, de care mă
leagă o îndelungată prietenie), se intitula Ne tirez plus! şi prezenta
secvenţe din trăirile mele dar mai ales din scenele văzute pe viu în
decembrie ’89 la Timişoara.
A fost editată în Namur şi prezentată la Bruxelles. În sala impozantă
numită La maison de la poesie, din capitala Belgiei, pe fundalul unei
melodii interpretate la harpă, cineva, un poet belgian, a citit dedicând un
poem martirilor Timişoarei, el, care nu văzuse în realitate nimic din cele
întâmplate la noi. Ştia din ziare iar acum, din cartea mea. Regret că nu
am păstrat manuscrisul acela. Era un cadou de prietenie pentru oraşul
nostru. Atunci poate, s-au deschis nişte drumuri de ieşire în lume pe care
încă nu le bănuiam. La Paris, la Angouleme, (unde intram şi la radio să
prezint ştirile iar vremea o prezentam şi în limba română, pentru
audienţă, exotism etc.) Ce lume era atunci! parcă mai deschisă, ei bine,
în Franţa cărţile se cumpără, iar mie nici nu-mi trecea prin cap aşa ceva.
Eu eram ameţită, exaltată de fericirea că sunt acolo, cu o carte semnată de
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mine, cred că era vorba de Paris sans moi, cu ilustraţii de Popa’S, el
foarte cunoscut în Franţa. Volumele vândute valorau cât valorau, nu mă
interesa, iar organizatorii au înţeles, cred, că m-ar jigni dacă mi-ar da
banii, aşa că au pus pe cineva mai apropiat mie să mă întrebe ce mi-aş
dori să cumpăr. I-am răspuns că mi-ar plăcea un pulovăr de angora de
mare fineţe. Asta am şi primit. Pe care n-am ştiut cum să-l spăl şi la apă
caldă a ajuns potrivit pentru un copil de şase ani şi tare m-am întristat,
căci, vorba unei poete, Michel Deriquiere, de la Bruxelles, nu puteam
ascunde că mă interesa vestimentaţia, mergeam tot cu ochii la vitrinele cu
îmbrăcăminte.
Vreţi să vă imaginaţi că m-aţi însoţit la Neuchatel, în Elveţia? Acolo
(în anul 2000), eram din nou cu statut de studentă, am urmat cu o bursă
cursurile de limbă şi civilizaţie franceză. De-ar fi să evoc asta, mi-ar
trebui timpul scrierii unei noi cărţi deoarece aveam colegi din locuri
unde nu voi ajunge niciodată, Rio de Janeiro, din Lima, din Iran,
Australia. Erau doctoranzi în filologie şi din Italia, Spania, Polonia,
Rusia. Important este să rămân în tonalitatea întrebării, aşa că mă opresc
la momentul lansării volumului meu, Le cafe du bouchiniste, apărut la
Editura „Vinea” din Bucureşti în colaborare cu Editura „Flammarion”
din Paris.
Sala de conferinţe a Universităţii din Neuchatel era tipic elveţiană.
Sobră, elegantă, încăpătoare, impunătoare cu toate aparatele video şi
retroproiectoarele puse la fix, oamenii specializaţi fix pe locurile lor,
inclusiv doamna cronicar literar care trebuia să prezinte şi cartea de
povestiri a unui autor helvet, tânăr debutant. Colegii mei de curs erau
întrutotul pregătiţi să asculte, doar directorul universităţii se agita dând
telefoane. Toată lumea era adunată. Lipsea numai scriitorul elveţian. Aşa
ceva!? În oraşul unde stă mărturie a punctualităţii elveţiene muzeul
ceasornicelor produse aici. Ei bine, se mai întâmplă.
Domnul scriitor a trimis un mesaj după vreo jumătate de oră că nu
poate veni întrucât... are un meci. El fiind şi profesor de sport. Am rămas
eu singura persoană în atenţie, deşi nu aşa era programat. M-am bucurat
de un public foarte select, profesori, masteranzi, alţi invitaţi. La fix, dar
la fix, întâlnirea literară s-a încheiat. A fost de neuitat.
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„Singurătatea mă caută prin toate ungherele casei, mi se agaţă de
umbra nopţilor, e parşivă, lipicioasă, versatilă, corosivă. Roade ca o
rugină…”

- Alte cărţi? Alte lansări? Alte întîmplări?
- Spectaculoase au fost lansările de la Roma, prima cu romanul
Baltazara tradus în italiană de Marcella Marone şi prezentat într-o locaţie
exact vis-a-vis de Columna lui Traian, cu o organizare minuţioasă încât iam suspectat pe toţi că sunt nemţi şi nu fratellinostri italieni. De
dimineaţă era totul pregătit, inclusiv plăcuţele metalice cu numele
noastre erau fixate pe masă şi aparatele de filmat şi cele de înregistrare
audio şi o impresionantă Carte de impresii unde urma ca să semneze
invitaţii (unii foarte înalţi în rang, de pildă Prim Judecătorul de la
Vatican, Sign. P. Marone, fratele traducătoarei, Consulul nostru la Roma
etc.) Nu cred că e cazul să intru în amănunte, dar măcar o frază trebuie
să spun în semn de mulţumire şi admiraţie pentru cum au ştiut să
primească oaspete nu o persoană să zicem ci, o carte. Aşadar, la plecare,
mi s-a oferit un plic imens, în care se aflau CD-uri cu fotografiile
realizate dar, de necrezut, era şi o scrisoare pe o hârtie pufoasă ca
sugativa de pe vremuri, colorată, cum văzusem eu cândva la un volum
într-o librărie pariziană. Şi ce cuprindea scrisoarea? Un şir de mulţumiri
că le-am onorat invitaţia. Asta nu mi-aş fi imaginat. Eram pe teritoriu
latin nu englez, unde tipicurile sunt nenumărate şi totuşi ... De aceea
asta nu se uită şi luminează capitolul întâlnirilor.
O altă lansare a avut loc tot la Roma, la PalazzoValentini, cu
volumul Fuga nellcerchio, tradus în italiană de asist. univ. Laura Mara.
Acolo s-a întâmplat să primesc Premiointrenazionale ,,Don Luigi di
Liegro”, o cronică în Attualita di Roma şi Corriere di Roma, dar cel mai
important a fost faptul că am dat un scurt interviu la Radio Vatican,
deschizându-mi astfel o cale şi de câte ori merg la Roma, trec neapărat şi
pe la radioul unde este redactor şef Pr. Luca, născut în satul lui Vasile
Alecsandri. După cum vezi, o carte poate să te facă să pluteşti. Eu aşa
simţeam atunci. Anecdotic, dacă tot mă însoţeşti, aş remarca, pe scurt,
momentul oarecum hazliu prin ineditul său, când Pr. S. Hagi, fiind
desemnat să mă însoţească la San Pietro, în spaţiul acesteia, a găsit de
cuviinţă să scornim un joc de-a vedea interesul pentru o carte. A pus
volumul într-o cabină telefonică iar noi, de undeva de pe trotuarul opus,
urmăream orice mişcare. În cabină intrau desigur mai mult turişti, dădeau
la o parte cartea de pe voluminosul tom al cărţii de telefon, cei mai mulţi
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o luau în mână şi o puneau la loc, noi aşteptam pe cineva s-o răsfoiască,
ba chiar să o ia. Şi s-a întâmplat. După vreo jumătate de oră, un tânăr s-a
hotărât să iasă cu ea sub braţ. Doamne ajută, asta şi aşteptam. Nu l-am
urmărit să-i mulţumim că deveneam suspecţi, aşa că, i-am urat lectură
plăcută!
- Atâtea succese! Dar deziluzii? Vreodată ceva care să vă tulbure, să
vă întoarcă planurile pe dos?
- Deziluzii? Cu duiumul. De toate felurile. Pe toate planurile. Viaţa
este mai ales pentru mine, mereu în balans, între clipa de lumină, de
bucurie şi lacrimă. Şi dezolare. Trec peste toate şi se vede, sunt întreagă
la minte, zic le-am depăşit cu greu, cu zbatere, cu revoltă, nopţi
nedormite şi din pricina unui cuvânt pus nelalocul lui pe care a trebuit
să-l suport, dar astea sunt bagatele. Durerea pierderii cuiva drag din
familie, acolo este poticneala. Peste aşa un zid e greu de trecut. Asta am
avut de înfruntat. Despărţirea iremediabilă. De atunci, orice zâmbet al
meu este o pojghiţă peste tristeţe. Nu sunt atât de puternică încât să pot
trece peste acel soi de zid sau parapet care marchează două lumi din
viaţa mea, atunci şi acum. Aşa că, am ales ducerea lor cu mine oriunde şi
oricând, ca nu cumva să se dărâme peste fiinţa mea. Aşa pot deţine
cumva controlul unui echilibru necesar în această balansare continuă
între bine şi greu. Chiar zodia mea este balanţă. Trebuia să respect şi sămi caut echilibrul într-un fel propriu, să pot păşi drept.
- Scriitorul are nevoie de singurătate, jurnalistul mai puţin…
- Singurătatea? Să nu o confundăm cu momentele când voit vrei
să te izolezi pentru câteva ore şi să scrii. Adevărata singurătate e o
pacoste. Singurătatea vine din interior. Pe mine mă caută prin toate
ungherele casei, mi se agaţă de umbra nopţilor, e parşivă, lipicioasă,
versatilă, corosivă. Roade ca o rugină. Dar nu mă las pradă ei. O frământ
ca pe un aluat în magma unei povestiri, a unui epic şi se sufocă. În lume
nu îndrăzneşte să-şi arate obrazul. Mă lasă liberă, dezinvoltă, să par
precum mă ştie lumea. Asta şi pentru că-mi place să comunic. Sunt
prietenoasă până la naivitate. Cred în ceilalţi.
- Spuneaţi că vă supară şi un cuvânt nedrept rostit la adresa
dumneavoastră nu doar o faptă. Care a fost cel mai recent caz?
- Când am aflat că un poet de prin satele vecine, invitat la
emisiunea mea şi căruia i-am acordat atenţia cuvenită unui scriitor, mare
mi-a fost mirarea să aud că mă cataloga drept îngâmfată. E superficial,
regret, nu ştie să citească omul din ochi, cum se spune. Chiar am multe
defecte, dar ăsta, nu ştiu să-l gestionez aşa că, îl resping.
- Aveţi prieteni în lumea literară?
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- Da, minunaţi. Unii în apropiere, pe care-i văd mai des, alţii mai
departe geografic, dar importantă e starea vis-a-vis de ei. Eu sunt de
partea prieteniei de cursă lungă. Am avut norocul şi să găsesc oameni de
calitate aleasă. Să dau un exemplu, o familie de jurnalişti francezi, pe
care-i cunosc din '89 şi care, paisprezece ani la rând, 14 ani, în special
vara, au venit în casa mea câte o lună, primeau cheia şi erau deja în
mediul lor. Mă mândresc cu preţuirea unor colegi scriitori dar şi
jurnalişti. Nu-i numesc, poate nu le place să intre în atenţie. Doar pe
Rodica Drăghincescu, recunoscută poetă acum şi în Franţa şi Germania,
o evoc pentru că gândim la fel şi nu se supără. Vreo 12 ani ne-am
intersectat gândurile, planurile, zilnic, până ce a plecat. Nici acum nu pot
spune că s-a rupt prietenia. E doar valea depărtării.
- Să încheiem în ton optimist. Ce caracterizare pe care v-a făcut-o
cineva din lumea literară a avut darul să vă bucure atât încât, să n-o
uitaţi?
- Îmi place nota luminoasă, eu sunt o optimistă, structural, uneori
îmi spun că-i naivitate să tot vezi binele posibil, să speri şi să crezi în
el, aşadar, îmi place întrebarea. Cea mai grozavă definire a mea, aparţine
scriitorului Ion Marin Almăjan, căruia-i mulţumesc şi pentru că îmi
acordă preţuirea dumnealui. Şi m-a susţinut când îmi era foarte greu
sufleteşte după plecarea lui Doni în veşnicii.
Ei bine, fraza suna aşa: ,,Veronica Balaj, argintul viu al literaturii
feminine din Banat”. Este titlul unui articol, (se poate vizualiza şi pe
internet).
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INEDIT

Jurnalul lui
Alexandru
Mironescu

Se spune despre cărți că au destinul lor, precum oamenii. Nu de
puține ori însă, anumite scrieri depind cum este și firesc, ombilical, de
viața celor care le-au scris, de alegerile pe care autorii le-au făcut în
viața lor.
Alexandru Mironescu (1903-1973) nu a consimțit să colaboreze
în nici un fel cu regimul comunist, nu a făcut concesii. A ales tăcerea,
chiar dacă lucra intens – cu excepția anilor cât a fost închis –, ducea
viața unui intelectual cu vocație. Studiile sale universitare într-ale
științelor exacte, doctoratul în filosofie luat la București (1926), alt
doctorat luat la Universitatea Sorbona în fizică-chimie (1929) aveau să-i
asigure la revenirea în țară o respectabilă activitate științifică și
academică. Dar, fire cu aspirație enciclopedică, cum mai erau câteva
personalități ale interbelicului românesc cu care a fost prieten,
Alexandru Mironescu a mai scris proză, poezie, eseuri, era angajat activ
în publicistica vremii. În anul 1935, de pildă, publică un prim roman,
„Oamenii nimănui”, prefațat de Panait Istrati de care-l va lega o caldă
prietenie. Între altele, Al. Mironescu va colabora la ziarul „Credința”
condus de viitorul său prieten pe viață, Sandu Tudor, pseudonimul lui
Alexandru Teodorescu, cel care avea să devină peste ani monahul Daniil
(născut în 1896, plecat la ceruri în 1962, în închisoarea de la Aiud).
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Activitatea publicistică a lui Al. Mironescu va cuprinde de toate –
de la cronici de carte, de teatru, de film, de artă plastică până la articole
de popularizare științifică și eseuri filosofice iar, mai târziu, în preajma
celui de-al Doilea Război Mondial, chiar și... o rubrică de politică
externă. Politica internă nu l-a pasionat din cale-afară, chiar dacă avea
oarecari convingeri de stânga. Numai că stânga interbelică era cu totul
alta decât o cunoaștem noi astăzi în România anilor postcomuniști: cu
câteva excepții, binecunoscute, aceasta nu se lăsase amăgită de
comuniști.
Membru important al Mișcării Rugul Aprins, alături de laici
precum Sandu Tudor, Anton Dumitriu, Vasile Voiculescu ori Paul
Sterian, alături de clerici precum Pr. Benedict Ghiuș, Pr. Sofian Boghiu,
Pr. Arsenie Papacioc, Pr. Dumitru Stăniloae, fratele Andrei Scrima și
alți câțiva, Alexandru Mironescu pășește decis pe calea căutării isihaste
și pe cea a aprofundării vieții creștine.
Din păcate, instalarea rapidă a comunismului îl aduce pe o linie
profesională mult inferioară pregătirii și meritelor sale: este debarcat
din mediul academic, căruia îi aparținea prin vocație, iar din anul 1949
predă cursuri serale la un liceu, nu mai poate publica, iar conferințele pe
care le ținea (la Radio, la Fundația Carol ș.a.) sunt interzise. Continuă
însă să studieze, să creeze chiar dacă nu va mai publica aproape deloc
până la plecarea sa din această lume. În anul 1958 este arestat împreună cu fiul său Șerban, care abia absolvise studiile clasice - în lotul
Rugului Aprins, alături de câteva figuri marcante ale intelectualității
creștine, parțial enumerate mai sus. Mai trăiește zece ani după
eliberarea produsă în anul 1963, timp în care își pune ordine în
manuscrise (poezie, romane, eseuri științifice și filosofice, meditații
creștine), frecventează prieteni cu aceleași preocupări, dar nu acceptă
nicicum să facă vreo concesie regimului comunist pentru a publica.
Cărțile lui Alexandru Mironescu vor apare abia începând cu anii ’90,
prin eforturile familie, în special ale fiicei sale, Ileana Mironescu Sandu.
Jurnalul său consemnează toate aceste frământări lăuntrice,
întreaga sa căutare. Inedit până astăzi, aflat în curs de apariție la
Editura Eikon, în Colecția Arhiva Rugului Aprins, Jurnalul lui
Alexandru Mironescu înmănunchează aceeași paletă amplă de
preocupări științifice, culturale și spirituale.
Publicăm mai jos,în avanpremieră, câteva fragmente din acest
Jurnal (din anul 1967). Ca editor am adus la zi o seamă de exprimări ori
ortografia uneori depășită și am adăugat în paranteze pătrate [...] acele
explicații necesare unei lecturi prietenoase – toate acestea fiind
argumentate amănunțit în volumul care urmează să apară.
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Din specia celui scris de N. Steinhardt, Jurnalul lui Alexandru
Mironescu constituie o inestimabilă mărturie a frumuseții căutării
creștine, a ortodoxiei de amplă deschidere culturală, a unei vieți
spirituale orientate spre autentic, generozitate, zâmbet întru Hristos.
Unul din titlurile, ulterior retrase, pe care chiar Alexandru Mironescu și
l-a dorit pentru acest Jurnal este încărcat de semnificații, inclusiv
isihaste: „Admirabila Tăcere”... (Marius Vasileanu)

*

Alexandru Mironescu

Jurnal 1967
20.X. ...Am răsfoit și am contemplat, cu vechi, puternice, nostalgii, o
frumoasă carte cu admirabile reproduceri colorate, intitulată Athos. O
viață de meditație, în niște locuri privilegiate ale acestui pământ – o
viață!... câteva săptămâni de intensă reculegere și de un contact exclusiv
cu oameni dăruiți integral lui Dumnezeu – încă sper că mai pot realiza.
Cum? Când? Nu văd, dar știu că am nutrit și alte dorinți „irealizabile”
care s-au împlinit. În orice caz, cinematograful mi-a creat o oarecare
obișnuință de a trăi și a călători prin imagini. Contemplând frumusețile
acestea, călugări, interioare, picturi, peisagii din Grădina Maicii
Domnului, frăgezimea duhovnicească din sufletul meu a tresărit și a
vibrat în reminiscențele bunelor vestiri. Aș dori să nu mor înainte de a
vedea câteva locuri sfinte, dar nu mă părăsește nădejdea că poate și altfel
le voi putea vedea...
* Federalizarea trebuie să alieze deosebirile, adică e o problemă de
cultură și de persoane. Trupele n-au ce căuta.
* De ce oamenii pot fi mânați cu un discurs politic și nu cu un poem?
* I.B. [Ion Biberi], care a fost în delegație la Paris acum vreo trei
săptămâni, s-a întors. La văzut pe Ionescu și pe Cioran, acesta trăind ca
un student lipsit de mijloace; destinul i-a oferit să ducă o existență pe...
culmile disperării. Nici unul, nici altul nu vor să se mai întoarcă, sunt
complet înstrăinați, iar de nostalgii nici vorbă. Ionescu e un mare
personagiu, dar gloria nu i s-a urcat deloc la cap. I-a spus: Toți românii
trec pe la mine (și a citat nume, ceea ce la făcut pe I.B. [Ion Biberi] să fie
extrem de prudent, cum de altfel și este, exagerând), așa că știu bine ce
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este la... dumneavoastră. Uite, vezi, în fotoliul acesta s-a prăbușit Vianu
cu lacrămi șiroaie și lamentându-se de dezastrul vieții lui personale și al
culturii...
22.X. Kean de [J.-P. ] Sartre; o piesă alertă, plină de ritm, de spirit, de
scene neașteptate, într-un cuvânt, făcută de un om cu un meșteșug
consumat. Conținutul? Pentru un Sartre, cam prolix și ieftin. Piesa oferă
roluri grase și posibilitatea unui spectacol de efecte impresionante,
Septimiu Sever, în rolul greu al lui Kean, pe care firește nu-l poate juca
decât un actor cu multă experiență în teatru. Interpretare inegală,
insuficient lucrată, dar cu etape izbutite și chiar cu câteva momente de
vârf.
* Vizita Patriarhului Athenagoras la noi, și evenimentele în legătură cu
mișcarea ecumenică din Biserică fac să se petreacă în lume ceva
asemănător, aș zice, cu începuturile creștinismului. În presa noastră
nimic. Despre vizita Patriarhului, abia după ce a plecat – o notă
informativă de două rânduri rătăcită pe undeva prin paginile jurnalului.
S-au semnalat însă crime împotriva spiritului: neurastenia,
superficialitatea. Mai trebuie adăugată una: comunismul.
23.X. La Suez, arabii au scufundat un distrugător israelian. Faptul mi se
pare extrem de serios. Situația devine mai încurcată pentru că rușii îi
sprijină pe arabi mai mult decât se înțelege prin expresia fermitate.
24.X. Omul e singurul sector care poate să scape acțiunii discreționare a
mijloacelor materiale.
•
Limbajul, chiar sărăcit până la o monotonie gazetărească
exasperantă, păstrează totuși implicații antologice. De aceea, marii
luptători împotriva lui Dumnezeu se ocupă de... probleme (mă rog)
lingvistice. Esperanto și esperantiștii sunt și ei pe eșicherul acestei lupte
cu atâtea avataruri.
•
În cunoașterea poetică marele coeficient e al experienței. Aici
cuvintele, expresia prin semne exterioare conține totdeauna tăceri,
întreruperi, ezitări, goluri; ca în sculptura lui H. Moore.
•
Întoarcerea la copilărie e o stare patologică. Ea este cu totul
altceva decât starea de copilărie.
•
Trecutul este o certitudine existențială, desigur, dar de aici nu
decurge deloc o negare ori o infirmare a libertății. Problemele se pun
altfel decât le pune Freud, care încuie și nu deschide perspective, nici nu
oferă soluții.
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•
În lumea duhovnicească nu se poate vorbi de... evoluție, ci de
explozii de energii, ca în fizica atomului, a unei realități ultime.
•
Prăbușirea Lumii este împiedicată de comuniunea celor puternici,
spiritualmente, firește. De cei 7000 de bărbați...
•
Concentrarea e simptomul prezenței ordinei spirituale. La paralela
inimii ne angajăm pe calea mântuirii. Concentrarea la nivelul sexului
deschide panta toboganului spre o disoluție.
•
Într-un imperiu universal, omul este suveranul unui regat
particular.
•
În creștinism nu se poate cânta cu mandolina și, firește, nici cu
balalaica.
•
Nu cunosc o altă forță mai mare decât aceea care rezultă din cele
trei virtuți trăite la un loc: credința, nădejdea și dragostea. În trăirea lor e
prezent Dumnezeu.
26.X. Am fost la fratele meu, la Căminul-spital unde stă, și l-am găsit
foarte rău. Nu știu ce are, nu-l doare nimic, dar se topește și se scufundă
în suferințe. Am vorbit despre moarte ca o încurajare și o familiaritate. E
teribil de amărât, până-n străfunduri. Sau era în criză. Altul aproape în
agonie. Un infern al neputințelor și al suferinței. În... hol cânta la radio
melodii pentru tineri care se iubesc sau se distrează. De jur împrejur
figuri schimonosite și trupuri schilodite. Aici ar fi nevoie de un alt
cântec, de un alt cuvânt, de un om cu putere duhovnicească. Mizeria asta
sordidă, profundă, care s-a cuibărit în suflete devastate, e ceva și sinistru,
și zguduitor. Am plecat – mai ales acesta este sentimentul cu care plec
mereu de acolo – cu sentimentul celor care, într-un naufragiu, s-au urcat
în barcă, dar ca să nu se scufunde și ei sunt nevoiți să taie mâinile celor
care se agață de barcă sau să le dea o măciucă în cap. Nu pot să fac
nimic. Aproape eu însumi la sfârșitul vieții, după o carieră de 30 de ani
de învățământ, după o activitate pe care am s-o numesc măcar într-un fel,
prodigioasă, mă găsesc mereu în lipsuri, în greutăți abia surmontabile,
asediat de probleme, cu nicio putere, cu o existență mereu amenințată de
instabilități. E adevărat barca familiei fluctuat nec mergitur. Nu mă mai
pot încărca cu nicio altă responsabilitate. Tot ce pot să fac mai bine
pentru fratele ăsta nenorocit e să-l las totuși unde e, unde poate avea o
masă, un pat, o asistență medicală, și, la urma urmei, cine să-l îngroape.
27.X. A început stagiunea concertelor simfonice – astă-seară a fost al
treilea – unde mă duc din prietenie pentru Ș. T. [Ștefan Todirașcu], care e
abonat și nu se simte bine. Concertele sunt, și ca program, și ca...
interpretare, pur și simplu deprimante. Totul parcă e... ca să fie. Astă186

seară, sala jumătate goală, iar la intrare oameni – eram și eu unul dintre ei
– cu bilete ca să le vândă. Niciun client, deși le ofeream la jumătate de
preț. Cererea era zero iar oferta era de zeci de bilete. Am intrat - ce să
fac? - cu un puternic sentiment de jertfire pe altarul unei jalnice situații.
Dirijor, orchestră, soliști, parcă totul spune: ce să facem? ce să facem?
vai de viața noastră, dar asta e! Totul expiră o imensă oboseală și o
activitate în silnicie. Păcat!
29.X. Crezul nu este, dragii mei, material de exerciții, mai mult sau mai
puțin personale, pentru nostalgii declamatorii ale artistului ratat din noi.
Crezul nu este un text de declamat, nici pentru copii, nici pentru adulți,
nici pentru bătrâni, ci este o Declarație solemnă a Bisericii. Crezul
trebuie citit, și numai citit, ca o Declarație.
Iar Tatăl nostru, decât să fie prilejul unor atât de nepotrivite
exhibiții – nepotrivite cu rugăciunea cea mai importantă – de operă
provincială, e infinit recomandabil să fie rostit. Însemnările acestea le
socotesc valabile pentru 98% din slujbele bisericilor noastre.
•
O morală independentă de religie este un Curs de Facultate; un
curs facultativ. Pe de altă parte, orice act de slujire a vieții implică
ordinea religioasă și claritățile etice.
•
Un discurs „strâns” e seducător, rămâne să mai fie și convingător,
adică să cucerească adâncul inimii.
•
Focul ereziilor a lămurit duhul creștinismului. Ele trebuiesc bine
cunoscute.
•
Amoralismul e un echivoc grosolan.
•
Indiferentismul sexual, ca și deslănțuirea pasiunilor sexuale, îmi
apar deopotrivă de suspecte.
•
Plăcerile cărnii, lipsite de dragoste – și de binecuvântări –
mănâncă din suflet ca lepra și buba rea.
•
Se spune: „în lipsă de ceva mai bun, te culci cu femeia ta”.
Adevărul este însă că în lipsă de o femeie care să fie soția ta, te culci cu...
altele. Dar soția nu este o femeie interșanjabilă.
•
Căsătoria, familia nu poate fi întemeiată și organizată ca o...
crescătorie. În familie, reproducerea se conjugă cu sentimentul
nedesăvârșirii, al nerealizării, adică al aspirației către o perfecționare
spirituală personală, ceea ce modifică sau ar trebui să modifice parametrii
raporturilor cunoscute în viața obișnuită.
2.XI. La femeie, problema sexuală e mult mai profundă și originară,
apărând ca expresie a ființei întregi. De aceea, ea dovedește aici un
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incomparabil talent, geniu adeseori, în vreme ce bărbatul aici e
superficial.
•
Ispita de-a dreapta, angelismul, problema omului modern, de fapt,
ilustrată de cuvintele lui J. Rivière despre Rembrandt: „Monstru de
puritate și de perfecțiune.” Mă refer, evident, la poezia pură, pictura pură,
muzica pură, la purismele acestea care sunt o altă formă de păgânism
atroce, o nouă mitologie cu idoli.
•
Sunt oameni care nu-și dau seama de ceea ce spun decât după ce
vorbesc.
•
Rezistențele sunt de folos când prilejuiesc revelația unor lucruri
care altfel ar dormita la nesfârșit.
•
Văd o legătură între acel „Uhrgrund” de care vorbesc Boehme și
Berdiaev și indeterminismul care confruntă viziunea științei moderne.
•
Optimismul, când nu e un reflex al încrederii, e semnul cert al
platitudinii.
•
Prețuiesc mult capacitatea de punere în scena lumii, a ideilor.
•
[O] „lume nouă” nu o poate crea decât spiritul.
•
Poezia e pentru mine, după rugăciunea propriu-zisă, lucrarea,
starea în care apar și funcționează cele mai înalte și mai surprinzătoare
virtuți ale omului.
•
Ratatul suferă și nutrește sentimente de răsbunare mult mai
cumplite decât desfrânatul.
•
Revoluția a ruinat și a distrus pe bogați, dar a murdărit pe cei
săraci. Psalmistul spune însă: Bogații au sărăcit și au flămânzit, iar cei
ce-L caută pe Domnul nu vor fi lipsiți de tot binele!
•
În noi ceea ce e viu crede în viață, iar ceea ce e mort, în moarte.
•
Cercetarea fizică și desfășurarea vieții sunt slujite de dificultăți
depășite.
•
Părerea mea e că mișcările naționaliste sunt inițiate de streini.
•
Omul se revarsă peste marginile inteligenței.
•
Ce ar mai rămâne din știință dacă s-ar prăbuși principiile?
•
Suferința nu ne dă dreptul să-i judecăm pe semenii noștri.
•
Ceea ce caracterizează ca o dominantă activitatea superioară a
omului nu este materialitatea lucrurilor, ci semnificația lor, a relațiilor
dintre ele.
5.XI. Azi dimineață, înainte de a merge la slujbă, am ascultat la E.L.
[Europa Liberă] parte din slujba oficiată în comun la Vatican în prezența
Patriarhului Athenagoras și a Papei Paul VI, și fragmente din cuvântările
lor. Acești adevărați frați întru Hristos și întocmai ca apostolii încarcă din
nou de sfințenie epoca istoriei – şi istorică – în care trăim, operând sub
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ochii noștri uimiți și plini de lacrimile unei suprafirești bucurii o
reîncreștinare a lumii. Cuvintele lor de dragoste și de înțelegere esențială
m-au emoționat până în străfundul ființei. Cuvintele lor sunt sămânța din
parabolă care va rodi o nouă epocă duhovnicească în istoria lumii.
Fericiți cei ce se vor învrednici și se vor hrăni din acest nou și bogat dar
providențial care îmi apare ca o reîmprospătare a legământului lui
Dumnezeu cu făptura sa! Văd în acești ultimi 20-30 de ani o succesiune
de evenimente care au răscolit dramatic oameni și popoare,
confruntându-i în chip virulent cu probleme fundamentale ale existenței,
iar în vârful acestei arhitecturi de evenimente și probleme care au zguduit
conștiința multora apare în capul unghiului întâlnirea supremă dintre
întâistătătorii în scaunul răspunderilor spirituale supreme. Acestea le
notez aici cu emoție, firește, dar deloc cu vreun lirism romantic de care
totdeauna m-am ferit, de altfel, fără mare efort, pentru că în mod natural
romanismul este ceva strein de structura mea.
* Sunt unii care tăgăduiesc inspirația în artă și bănuiesc că toate
domeniile, în știință bunăoară – și spun că inspirația e de fapt un efort
stăruitor de ștersături, de corecturi și de șlefuiri. Aceștia, cred, exprimă,
în ceea ce-i privește, un adevăr, pentru că în viața mea și eu am văzut și
am citit lucruri lipsite de inspirație, dar și de valoare, lucruri silite,
chinuite, confecționate, obositoare, neinteresante, în fond. Ceea ce, însă,
pe de altă parte, pot să mărturisesc eu, dintr-o îndelungată experiență din
mijlocul travaliului științific sau din contactul cu hârtia de scris, e că
inspirația e componenta majoră, esențială a acestui travaliu. Chiar
absorbirea de influențe, efectuarea de fișe, adunarea de material, precum
și utilizarea lor, capătă o expresie efectivă sub imperiul unor inspirații.
Desigur, inspirația trebuie, la început, să se folosească de un material,
care e ca o gangă, pe care îl oferă omul, ca persoană concretă: un anumit
limbaj, ticuri, inerții, familiarități, banalități, deșeuri, lucruri impropii etc.
Difuzarea, distilarea filonului, a metalului mai pur, de fapt, expresia,
exprimarea fidelă, din ce în ce mai fidelă, a lucrării, a dinamicii, a
bogăției primite în darul inspirației implică reluarea primului lucru,
oarecum brut. Dar și în aceste etape, ca lucrul să conserve până la capăt
valoarea, trebuie să funcționeze din nou dialectica, dinamica,
scurtcircuitarea inspirației. Absența ei se resimte, în lucru, numaidecât ca
un sunet de tinichea, ca ceva plat, stupid, nărod, ca o cădere de tensiune.
Cine nu e atent la aceste simptome, intră într-un fals și în șabloane. Da,
șlefuire, tăieri și renunțări la lest și umplutură, la mâlul răscolit, dar
urmărind tot sub lucrarea inspirației efortul de a împinge la maximum de
relief darul primit și aglutinările provocate de el. Această colaborare între
har și un șantier personal rămâne misterul oricărei „creații”, a oricărei
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creații „originale”. Eu aceasta mărturisesc ca un fapt incontestabil al
experienței mele de muncitor.
8.XI. Cu paginile lui – și despre – Mircea Eliade, publicate – ce minune!
– în Secolul XX (eveniment comparabil cu reintroducerea în circulație
prin 1957 a lui Istrati și Goga), am impresia că intrăm într-o nouă fază...
„Intelectualii” de la noi vor lua contact cu o problematică uluitoare
pentru ei, cu atât mai uluitoare cu cât o socoteau desuetă și chiar moartă.
Mircea Eliade nu este numai un scriitor surprinzător, nu numai un
„savant”, ci un filosof care se află în șantierul unor probleme palpitante
de o actualitate revelatorie. Iar tinerii își vor da seama stupefiați că, prin
literatura pe care o au la dispoziție, habar nu au pe ce lume trăiesc.
Contactul cu Mircea Eliade îl vor resimți ca un șoc.
* Panorama des Arts Plastiques Contemporains de Jean Cassou e un
volum de 800 de pagini. N-am să-l citesc din scoarță în scoarță, dar am să
citesc capitolele care mă interesează cu deosebire. Am și citit – l-am
sorbit – capitolul L’art abstrait. E o încântare. Cassou e un scriitor tipic
francez, strălucitor de subtilitate și claritate, mișcându-se numai pe
esențial. Fiecare observație, fiecare propozițiune e o chintesență. Nicio
deslânare, nicio depresiune, totul concentrat la esență și istovind o
problemă.
* Problema aceasta a Abstracționismului – care după simțul meu se
manifestă în epoca noastră în toate compartimentele, de la politic la artă
și știință (animalul e o abstracție, omul o abstracție număr sau grup,
ideologii, atomul un sistem de relații matematice etc.) – este pentru mine
o problemă pasionantă și semnificativă pentru că este o problemă
spirituală în legătură cu „criza”, cu drama omului modern.
Abstracționismul e, fără îndoială, expresia epocii. Este ea definitorie
pentru toată epoca și pentru toți oamenii? Inaugurează o structură, o
existență, o concepție nouă cu un caracter de permanență, de revoluție,
sau e o noutate cum au fost romantismul, impresionismul, cubismul? În
orice caz, rețin cu cel mai viu interes, pentru felul meu de a gândi, că s-a
născut dintr-o tragedie și îmi pare rău că nu pot lua un contact viu cu
pânzele care sunt documentele acestei tragedii omenești. În orice caz –
aici ar fi o legendă a meșterului Manole în care însuși meșterul se
sacrifică –, în orice caz, totdeauna a răscolit în mine cel mai viu interes
ceea ce oamenii fac sau născocesc, plătind cu viața lor o credință, fie
adevărată, fie o eroare. Condiția creației Abstracționismului, noi, eu, nu-l
cunoaștem decât, sau mai ales înecat în manierism, în modă, în imposturi,
în negustorie, adică amestecat de ceea ce nu e dramatic în el. În această
industrie abstracționistă, exemplarele autentice trebuiesc descoperite cu
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raze X și cu C14, adică, vreau să spun, cu mijloace delicate de observație,
de informație, de stăruință... căci, la un moment dat nu mai e vorba de a
observa ce este „interesant”, ingenios, deștept confecționat, virtuos
executat, pastișat etc., ci de a lua contact cu drama, cu carnea vie care a
dat expresie unui document de o autenticitate indiscutabilă,
incontestabilă...
* Stau uneori – de câte ori! – la masa aceasta de lucru, cu râvnă, cu
fidelitate, supărat, cu mari bucurii – care dacă ar fi numai ele m-aș socotit
îndestulat –, stau și lucrez fără absolut nicio perspectivă, după socoteli
omenești, înaintea mea. Pot să mor în fiecare zi, cunoștințele de altădată
m-au abandonat de mult, să bat la ușile astea nu e stilul meu, resursele
materiale sunt mai modeste decât oricând în viața mea și mă hrănesc cu
cele mai ieftine și deci cele mai proaste alimente, niște resturi care se
aruncau altădată, iar în față, o socoteală care stă bine-n scări... Și totuși
mă stăpânește o inatacabilă încredere în iconomia universului spiritual –
deși, încă o dată, bucuriile meditației și ale lucrului mi-s ele singure
complet îndestulătoare –, încredere care s-a fortificat în anii de restriște
când am văzut cu ochii mei și am trăit o experiență atât de complexă, că
nimeni și nimic nu poate împiedica funcționarea, vehicularea, viața
valorilor spirituale. Realitatea spiritualității este și pentru mine un fapt
indestructibil și se manifestă necontenit în istorie cu o forță care mătură
orice împotrivire.
* Am asistat la niște discuții între oameni care seamănă cu mai toți
oamenii obișnuiți și reprezentativi, discuții asupra unor tineri căsătoriți.
Singura sensibilitate a celor care discutau și, precum rezultă din
cunoașterea cazurilor, și a tinerilor era numai chiverniseala. Ce are, ce-a
adus, CEC, apartament, televizor, frigider etc. etc. O astfel de mentalitate
dominată exclusiv, total, de preocuparea căpătuielii și chiverniselii e ceva
completamente strein de concepția mea de viață. Mă gândeam că astfel
de oameni și de tineri vor merge, firește, la teatru, la cinematograf, vor
călători, dar ca să se... distreze, ca să „ucidă” timpul și plictiseala de
moarte în care – câți din ei! – se vor îneca. Viața omului se scufundă în
stupiditate dacă nu cultivă și nu se înscrie în perspectiva fervorilor
spirituale.
Adevărul acesta – o axiomă și o banalitate – îl resimt uneori, cum a fost
azi, cu o putere care mă zguduie și mă impresionează ca un cutremur de
gradul 10.
* La unii copii, problema esențială nu este a educației, în sensul de
dresaj, de căpătat bune obiceiuri, ci de a opera o modificare de
temperament, de caracter, de a modifica ceva într-o zonă mai profundă.
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12.XII. M-am cufundat, literalmente, cu aviditate și bucurie în lectura
lui Cassou, sute de pagini scrise cu o fervoare, cu o înțelegere, cu o
pasiune, cu o siguranță de discernământ și criterii de estimare menținute
la aceeași tensiune. Mă simt mai luminat în niște puncte unde mă izbeam
de o opacitate, de sentimente oarecum confuze, de șovăieli.
* Gravura Japoneză – Expoziție. E tot ce am văzut mai frumos în materie
de abstracționism, aici, la noi în țară. Un univers unitar, emancipat de
influențele occidentale, un univers personal care exprimă un popor
deosebit și un popor mare. Firește, expun mai mulți, dar cu câteva rari
excepții în fața cărora se poate spune ça c’est du déjà vu, ceilalți
realizează o unitate de sensibilitate, de parcă ar fi un singur expozant. O
unitate de atmosferă care potențează emoția, emoțiile stârnite de o gamă
nuanțată de rafinamente, de simplități, de sensibilități individualizate.
Sunt câteva, sigur, capodopere de artă abstracționistă. Am văzut tablouri
abstracționiste despre care pot spune deschis le-aș ține în casă cu bucurie,
cu simțământul că se încadrează în familiaritatea existenței mele. Iată în
sfârșit lucruri care n-au nimic comun cu bizareria, nici cu lipsa distonantă
de autenticitate, ci exprimă, înlăuntrul unei noi perspective, o
sensibilitate și rafinament incontestabil uman. Omul intră plenar în
rezonanță cu această nouă creație revoluționară, revoluționară nu pentru
că își propune o revoluție, ci pentru că este o nouă, autentică, creație, o
nouă modalitate de expresie, care se integrează ca un spor, ca o biruință
pe dimensiunea adâncimii, asupra universului interior al omului,
lărgindu-i orizonturile.
Și ce tehnică desăvârșită, ce calitate de material! Nimic nu mai e
pătat, murdar, poticnit, dens, totul purcede dintr-un simț de virtute a
desăvârșirii, care de altfel sunt de mult – și constat că rămân –
caracteristici ale minunatei arte japoneze. Ce splendide și cu totul
remarcabile sunt și câteva tablouri făcute – cred – de artiști japonezi
creștini!
Am admirat încă o dată incomparabila piesă a lui Paciurea,
Adormirea Maicii Domnului, lucrare de o puritate, de inspirație și
execuție desăvârșite. O fată, în grupul nostru, a șoptit: Aceasta este iubita
mea! – exclamație de o spontaneitate și de o atât de totală adeziune, că
am simțit cuvintele înscriindu-se și în inima mea cu litere de foc.
* Biserica Boteanu era astăzi ticsită de lume ca un vehicol în orele de
vârf. Și sunt sigur că mulți n-au mai putut să intre pentru că Arca lui Noe
era arhiplină. N-am văzut în viața mea o biserică plină de astfel de lume,
de lumea aceea care nu catadicsește să vie decât la botezuri, la nunți și la
parastase. Oamenii aceștia au pierdut case și moșii care le permiteau
călătorii în trenuri și vehicule de lux. Mă bucur să-i văd că au sărăcit
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câștigând o altă bogăție, adevărata bogăție. Ctitorii din familiile lor, după
o sută sau sute de ani îi răscumpără. Mânca-te-ar mântuirea, frate! –
vorba părintelui Cleopa. Și iată cum cei din urmă vor fi ca și cei dintâi!
13.XI. Întărește, Doamne, în inima mea credința, nădejdea și dragostea!
14.XI. Cu părere de rău văd cum unele familii, cu oameni de înzestrări
deosebite, cu o vocație spre modalitățile mai distinse, mai nobile ale
vieții, cu aspirații spre o activitate creatoare și de înfrumusețare
duhovnicească a existenței, alunecă spre o existență de delăsare, de
banalitate, de mediocră coloratură burgheză. Când societatea oferă un
câmp de forțe, bune sau rele, dar ferme, când oferă poziții și situații clare,
când oferă motive de adeziune sau reacții precise, și oamenii, și
comportarea lor, în conținutul ei, prezintă imagini, contururi nete, clare.
Când societatea în aspectele ei devine mobilă, nesigură, delignescentă și
intră într-un vag în toate resorturile ei, și conturul oamenilor se
estompează, devine flu. Totul devine aproximativ și intră într-un soi de
deteriorare, de vulgarizare, de delăsare, într-o oboseală cu caracter de
disoluție. O dinamică efectivă a prosperității pe toate planurile se
transformă, la alte niveluri, într-un soi de căpătuială mic burghez,
pulverizată, după situații și posibilități. La nivelul societății, „activitatea”
capătă un carater febril de... reorganizare. Etape succesive (din ce în ce
mai dese și mai încărcate de discuții și controverse), de reorganizări care
ajung la forme catastrofale de dezorganizare, iar oamenii efectiv nu mai
fac nimic, deși „muncesc” pe brânci. La nivelul existenții individuale sau
de familie, apare un anumit soi de dezordine, cu un anumit soi de
căpătuială, ceva de improvizație, cu pe undeva un sentiment obscur de
sauve qui peut.
* În demersurile, acțiunile și reacțiunile poporului german – de la politic,
la toate formele de manifestare spirituală – trebuie imediat ținut în seamă
de componenta protestantă, protestatară, a complexului psihologic a
acestui popor. Azi, și în vremea aceasta de după război, poporul german e
condus de catolici, de aceea și comportarea lui e deosebită, adică de
colaborare, de integrare.
Să ne întoarcem la oile noastre.
•
E preferabil să tăgăduim spiritul, decât să-l prostituăm.
•
Căutarea lui Dumnezeu ne adună după drumurile risipirilor și
restrânge aria jocurilor inutile.
•

Viața morală e înrădăcinată în trăirea religioasă.
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•
Nu putem veni la Dumnezeu dacă nu ne împiedicăm de misterele
existenței. Aceasta se poate întâmpla și contemplând ce se petrece într-o
eprubetă. Francezul numește eprubeta „tub de încercare”. Expresia
aceasta m-a izbit de mult.
•
Viața e prosperă când e susținută și apărată de o concepție care
depășește simpla viziune biologică.
•
Oamenii nu cunosc consecințele mizerabile ale unor derogări de
la o fizică a vieții pentru că ei văd mai ales momentele de „triumf” ale
celor care practică răul, nerușinarea, lipsa de scrupule.
•
Uneori, între comic și certitudini există curioase legături.
•
Caracterizare: o personalitate puternică, plină de orgoliu și de
sentimentul onoarei, fără generozitate în motive de bani, dar generoasă în
cuvinte și în intenții.
•
Trezirea dintr-un vis clar se face cu o spaimă. Mai exact trezirea e
o consecință a clarității visului. E spaima întoarcerii la realitate? Da,
pentru mulți.
•
Bunătatea are rădăcini în antologie; binele, în zona sensibilității
etice.
•
„Inteligența” îmi apare uneori un instinct pervertit.
•
Creștinismul fiind un fapt de dată recentă, se împiedică de
impulsuri sedimentate în timpuri imemoriale, în straturi geologice ale
istoriei omului.
•
În procesul modern de civilizație, în aria omului, se ascute lupta
între puterile pozitive și puterile răului pentru cucerirea sufletului.
„Disponibilii intelectuali” sunt victimile cele mai ieftine.
•
Monada platitudinii. La nivelul dragostei s-a instalat o împărăție a
banalității. Cuvintele tocite complet vor mai reuși oare să exprime ceva?
•
Lipsa resentimentelor e deseori semnul unei noblețe.
•
Nebunia raționalistă: obsesie a reglementării vieții universale.
•
Când cineva prezintă un alt chip pentru că l-a pierdut pe al său, nu
știu dacă se mai poate vorbi de ipocrizie.
•
Nu putem iubi un om decât în Dumnezeu; și pe Dumnezeu în om.
•
Răul capătă o virulență teribilă când se înarmează cu teorii și
principii. Consecințele devin incalculabile.
•
La posibilitățile lui reale și depline omul nu poate ajunge numai
prin el însuși. Ajutorul lui Dumnezeu este absolut indispensabil.
15.XI. E.L.[Europa Liberă] anunță cu amănunte că (Paul-Emile) Léger,
cardinal de Montréal, Canada, s-a hotărât să se retragă din înalta sa
funcție, să îmbrace haina de simplu monah și să plece într-o leprozerie să
îngrijească de leproși. „(...) E o vreme când credința trebuie să vorbească
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prin fapte și mai puțin prin vorbe (...)” Cine știe cât e de greu, de...
aproape imposibil – și cine nu știe? – să te desparți chiar de cel mai
neînsemnat confort și dulceață a vieții nu va putea să nu fie cutremurat de
hotărârea cardinalului.
* În tot ceea ce fac nu cunosc nicio altă îngrădire decât grija de a mă
mărturisi și livra cu maximum de fidelitate cu convingerea absolută că
astfel nu mă reprezint numai pe mine, ci familia de oameni căreia am
conștiința că aparțin și care slujește la modalități felurite aceleași valori
ale spiritului și ale omului.
* Ceea ce mă izbește la aproape toți artiștii moderni (scriitori sau artiști
plastici) e faptul că teoriile sunt mult mai interesante și superioare
realizărilor lor.
17.XI. Ieri am fost la înmormântarea lui P.P. Panaitescu, pe care l-am
cunoscut din copilărie, dar cu care m-am văzut rareori. E unul din
oamenii pentru care totdeauna am păstrat o stimă. A fost un învățat, un
om serios și cu un simț al demnității într-o societate în care simțul acesta
s-a anemiat până la dispariție.
18.XI.Fragmente din conversații:
În fond aș putea să spun că sunt două mari categorii de poeți, poeți de
cuvinte potrivite și poeți care au ceva de spus. Rima, metafora și o
podoabă, o împodobire exterioară a unui conținut de banalități, de
superficialități epidermice și de sensibilități obișnuite îi caracterizează pe
cei dintâi, chiar dacă, după niște criterii estetice, într-un fel mereu
valabile, rămân valabile, la coordonatele generale ale manifestării
artistice. Pentru ceilalți caracteristica dominantă este comunicarea unei
experiențe personale care este însăși viața lor sau, chiar dacă transmit un
conținut general, ei solicită o intrare în rezonanță la o modalitate
profundă, de natură să reactualizeze la o tonalitate ridicată și actuală o
experiență uitată sau socotită desuetă, perimată.
În confesiunea lui Mircea Eliade, pe care am auzit-o la E.L. [Europa
Liberă], cu prilejul sărbătoririi celor 60 de ani ai lui, m-a izbit cuvântul
noroc, folosit ca o explicație în existența oamenilor și a propriei lor vieți.
Pentru un istoric al religiilor și pentru un om care a parcurs un itinerariu
atât de bogat, și firește... privilegiat, explicația cu norocul mi s-a părut
curioasă, de un simplism... popular. Fă-mă mamă cu noroc și aruncă-mă
în foc! Mi s-a părut ceva foarte, foarte curios. În orice caz, chestiunea
asta cu norocul, cum am mărturisit și cu alte prilejuri, e ceva
completamente strein de experiența și felul meu de a gândi. Eu văd
lucrurile (reamintesc paginile din Rugul Aprins – Floarea de Foc [carte
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apărută cu titlul „Floarea de Foc”, Ed. Elion, 2001] – scrise în legătură cu
Libertatea și Destinul) așa cum le-a exprimat papa Paul VI în
conversațiile cu Guitton, pasaj pe care l-am reținut și l-am notat aici,
recent.
Noțiunea de noroc, folosită de cei care îl introduc în vorbirea lor ca o
explicație, e pentru mine simptomul, indicația plafonată a unei probleme
mai profunde și care chiar se pune în alți termeni, de data aceasta,
incompatibili cu noțiunea de noroc. În orice caz, pentru un creștin sau
pentru un cunoscător al viziunii creștine, norocul e un non-sens.
Poziția lui (Alexis) Carrel – o alarmă pe deplin justificată pentru epoca și
contemporanii lui – o văd nu depășită, ea conține ceva mereu valabil în
sensul că procesul de artificializare trebuie precumpănit cu existența, cu
valorificarea factorilor naturali fundamental implicați în viața omului, dar
o văd amendată, corectată de un aspect al existenței omului modern,
aspect care se clarifică din ce în ce mai mult. Artificialității nu i se mai
poate opune ceea ce aș numi aici și acum idila campestră. Eu cred că au
apărut în lume și în istorie condiții care potențează și clarifică destinația
spirituală a omului. Omul, se vede din ce în ce mai limpede, este solicitat,
împins, bruscat și violentat chiar să se concentreze asupra promovării și
dezvoltării valorilor și semnificațiilor spirituale – religioase, cred, la un
moment dat – implicate, ca un sens major, eu zic exclusiv, al Vieții lui.
Nu mai e vorba acum de o... disponibilitate, de o fantezie, de o
alternativă, necum de o glumă sau un humor al istoriei, e vorba de o
solicitare, care e aproape ca o constrângere, în orice caz, de o împingere
la luarea unei hotărâri supreme, de tăgăduire absurdă a ordinei spirituale
sau de o primire și slujire a ei cu devotament și claritate. Se merge, după
mine, la o despărțire netă de animalitatea – normală – din om, din noi,
către dobândirea din ce în ce mai clară a conștiinței puternice a unui rost
suprem pe care îl avem în univers și în veșnicie. Mă întreb ce ar putea
însemna, fără Om, tot acest univers, dacă ar fi fost numai o rostogolire de
planete, de constelații și de galaxii? Focuri, explozii, răsuflări de vulcani,
comete, amoniac, temperaturi și, în fond, un joc de bolovani care se dau
dea dura!?! O enormă absurditate! Dar, iată, e Omul, ceva, un mai nimic,
și totuși acest „nimic”, acest mai nimic, e în fond esențialul. Fără el totul
e un rău și o grozavă, sinistră noapte.
Acum, acum de la o vreme pe om se apasă cu o pedală, ceva din el,
partea lui de duh să se amplifice, să crească, să-l învăluie ca o aureolă de
lumină, acest ceva din el să crească atât de uriaș, de fantastic încât, încă
de pe aici și de pe acum, prin vârfurile cele mai proeminente, printr-un
soiu de inefabile paratonere ale duhului, omul să se întâlnească cu
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Dumnezeu. Întâlnirea cu Dumnezeu, iată, la limită, la o limită – problema
și grandoarea Omului.
În asemenea condițiuni, rezonabilele recomandații ale lui Carrel rămân,
desigur, impregnate de un anumit bun-simț și de o anumită înțelepciune
omenească, dar Viața rămâne și este în esența ei o aventură a spiritului,
iar din perspectiva lui Dumnezeu – îmi permit să spun așa, căci mă
întemeiez pe declarații scripturistice – înțelepciunea omenească nebunie
este, ori noi suntem chemați să consumăm și să descifrăm Marea
Nebunie a Vieții!
19.XI.În fiecare Duminică și sărbătoare – cel puțin! – mă simt uimit,
covârșit de frumusețea incomparabilă a textelor evanghelice și mă refer,
aici și acum, la frumusețea de artă a acestor texte. Ele sunt niște
monumente ale expresiei omului, prin cuvinte. Și mă întreb uneori –
noroc că e numai uneori – cum de mai putem avea îndrăzneala să mai
scriem după ce, sau știind, că s-a scris și există astfel de desăvârșite
frumuseți. Trăiesc în fiecare zi și de o viață întreagă cu și în familiaritatea
marilor frumuseți create de oameni, cu cărți și imagini excepționale și
cunosc și am venit și viu în contact cu oameni de o calitate superioară, cu
idei, cu observații, o gamă de străluciri. E motivul pentru care în
vocabularul meu am introdus peste frumos, excepțional, extraordinar,
uimitor ș.a. expresia de suprem prin care mi-a mai rămas să designez o
categorie extremă, de limită, piscurile unor realizări, în peisagiul acesta
accidentat, încărcat de munți, în care trăiesc și mă mișc în mod obișnuit
la coordonatele unei existențe privilegiate care mi-a fost dăruită.
Dinlăuntrul acestui peisaj mereu, aproape mereu extraordinar –
pretutindeni îl port în mine în sufletul meu – spun, mărturisesc,
literalmente covârșit, despre frumusețea supremă a textelor evanghelice.
21.XI. Intrarea Maicii Domnului în Biserică. „Mai înaintea însemnare a
mântuirii.” Între cele câteva lucruri pe care le-am cerut cu aprindere și
stăruință de la Dumnezeu în intimitatea sufletului meu a fost și aceea de a
participa la liturghie. Cu excepția anilor de închisoare, n-am lipsit
Duminica și sărbătorile de la nicio sfântă liturghie, nici chiar când eram
profesor în funcțiune. Astăzi Heruvimul a fost cântat la strană atât de
frumos!
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Dulceaţa
zilelor,
plăcerea
nopţilor
o proză de Bică Nelu Căciuleanu
(fragment)
Ca un cadran de ceas pe care sunt însemnate orele, semnele
timpului care trece, tot așa și gara, poșta și autogara, și zidurile vechi,
monumentele istorice, dealul, lacul, podurile peste apă, iubita, prietenul
sunt semnele unui timp trecut, tainice motive pentru ca o cetate să nu fie
uitată de o inimă. Când iubita ta locuiește într-o cetate care-ți trezea până
mai ieri doar interesul turistic, ea devine din ce în ce mai importantă cu
cât dragostea ta crește. Dar cum fiecare fenomen care se naște, uneori din
nimic, trăiește și moare, dragostea urmează aceeași cale. Ce vină are însă
cetatea că inima nu te mai împinge s-o mai vizitezi? Acele sute de ore nu
le poți șterge din minte. Ele nu au știut și nici nu vor ști vreodată taina
drumurilor tale săptămână de săptămână în care te vedeau coborând de pe
cal sau dintr-un poștalion, îți vedeau umbra urcându-se pe zidurile
caselor pe lângă care treceai grăbit, îți numărau pașii pe cărările pe care
urcai și coborai dealul, amintindu-ți de poienile cu iarba verde pe care
făceați plajă sau, că de pe buzele acelui deal admirai crepusculul
împreună cu ea, undele apei care-ți arăta fața fericită când treceai podul
ca să ajungi la ea acasă, te vedeau oprindu-te la florăreasa de unde-i
cumpărai adesea buchetele de flori, sau la piața în care intrai să cumperi
uneori câte ceva pentru tine, pentru ea dulciurile care-i făceau plăcere, ori
te-au urmărit în acele plimbări făcute de dimineață până noaptea târziu
prin cetatea ei, prin parcurile cu băncile pe care v-ați așezat privind
trecătorii și discutând proiectele de viitor, vizitând împrejurimile din
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afara zidurilor, monumentele, admirând arhitectura clădirilor vechi și noi
și, nu în ultimul rând, numărau clipele de iubire care nu se mai sfârșeau.
Împreună, gustând pe-atunci (câte-o linguriță măcar) din dulceața
dimineților, nobilă viță, licoarea adunată-n pahar, încălzită la soare,
bucuria vieții, influențam zborul fluturilor și drumurile păsărilor
migratoare, adierile de vânt care ne ridicau părul de pe brațe de parcă neam fi mângâiat cu o pană. Erau adierile din cauza cărora tremurau
frunzele și petalele florilor. Dorința florilor de a-și tremura petalele,
dorința rămurelelor de a face mișcare tremurându-și frunzele, dorința
sânilor de a fi atinși, dorința mâinilor de a mângâia trupurile tânjind după
dragoste. Așa ne mișcam după cum ne spunea propria durere, propria
pasiune, propria suferință legate între ele de firul roșu al dorului
năpraznic care sfărâma oglinda în care se reflecta teama și rușinea în zeci
de fiori - cioburi ce ne răneau atunci când trupurile noastre se pândeau
neascultătoare în plăcerea nopților. Îmi amintesc că venise în cetatea
mea, să mă caute. E una din diminețile dintr-una din viețile ce-n amintiri
mi-au rămas. Stau la etaj în pat acoperit cu pătura până peste cap. Febra
urcă pe scară la pas. O scară de lemn. Ca un pescar urmărind peștele, îi
aud sunetele dezacordate ale pantofilor de parcă cineva face exerciții
atingând pe sărite, exaltat, clapele unui clavecin cumpărat de curând de
la vreun meșter, cu fericirea noii achiziții. Sigur are pantofi roșii înalți de
zece centimetri. Ciulesc urechile. Ea urcă spre următorul etaj și, mai sus,
astfel încât îmi pare că în tot acest timp în care ea urcă, eu cobor la
parter, la subsol, cu tot cu pat și intru în pământ, fiindcă n-o mai simt, n-o
mai aud. Dintr-odată, sunetele acelea dezacordate se opresc. Urechea nu
se-nșeală. Ea a urcat în realitatea ei, eu am coborât în realitatea mea.
Cum oare aș putea s-o-ntâlnesc? Febra va fi fost o fantomă? Inima-mi
bate cu grabă alergând după mai multe gânduri care-mi ies din minte
toate odată. Simt că din inimă ies vorbele, ca niște viermișori lungi, roșii,
albi, mișcători, pe care degetele le culege și le apasă pe hârtie, așa că ele
lasă acum urme negre, albastre înșiruite unele după altele, unele sub
altele pornite în urmărirea unei gândiri care se vrea unitară. Cohorte de
cuvinte mărșăluiesc pe câmpurile albe de hârtie povestind cele ce
urmează până ce s-au terminat toate gândurile.
Când am rămas singur numai cu mine, mut, răscumpărând tăcerea
cu zecile de mii de furnici de pe întinsul hârtiei, căutându-mi echilibrul
între ezitări și hotărâri în această lume, umblând printre lucruri între ele și
mine, printre oameni între mine și ei, pentru a-mi găsi locul, poziția în
care să stau liniștit și să le transcriu mișcările, echidistant, cotrobăindumă prin buzunare, am găsit în sfârșit echilibrul pe care-l căutam.
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În această clipă, când povestesc, memoria mă leagănă-n brațele ei
printre amintiri, intuiția mă poartă în călătorii prin viitor, între acestea
trupul însuflețit se târăște, ca un melc, în prezentul său, timp obosit deatâta umblet. Visez un lac din apropierea cetății, dincolo de ziduri. În
jurul lacului sunt înșiruite bănci ca pe ață, fie lângă o salcie galbenă și
plângăreață, fie lângă un arin negru și obtuz, legate-ntr-ele parcă de-o
viață. Pe lac plutesc bărci cu îndrăgostiți, fiecare făcând câte ceva în stare
avansată și plină de sentimente. Deasupra tuturor luna, o dâră argintie și
lungă pe apă, și eu, prietenul ei lunatic veghind ca toate astea să se
desfășoare normal fără incidente. Așa a trecut o săptămână din viața celor
de pe lac. Din viața mea au trecut doar vreo două minute, timpul în caream scris și despre bărcile colorate în două culori, unele albe ca lopătarii,
altele roșii ca ibișii. Cu gâturile lor vâslesc din când în când băgându-le
adânc în unde după pești. După ce-au apărut stelele, lacul a-nghețat. Ce
caut aici, dacă ea nu este, m-am întrebat. Nu mai era nimic interesant de
văzut și-am plecat. Opriți vă rog aici. Aș vrea să cobor, i-am spus
birjarului care mă purtase prin visul meu. De când trăiesc în acestă viață
n-am parcurs decât vreo șaizeci de ani. Trupul ei întins ca un pian îl văd
ca -n vis în fața mea și-mi zic: Mai dă-mi, o, Doamne, o oară anonimă,
un ceas de dor cu care să-i mai cern tic-tacul (sic) și-n care trupu-mi de
albină să-și mai petreacă înc-odată acul, murind de dulcele etern amor.
Dragostea e ca un drog, îmi spune peste umăr, într-o zi, la pescuit,
Nidiu, prietenul meu, pescar notoriu. Te face să visezi, să iubești din unun unu, din una într-una, te face să ucizi și să îngropi în ea ființa ta ca să
supraviețuiești, să-i supraviețuiești întotdeauna, căutând nimbul de
fericire la care te-mpinge dorința. Dragostea-i vinovată. Ea transformă
fantezia în dorință și dorința în pasiune, Dra-go-stea, zice apăsat, în
șoaptă, să nu sperie peștii, e un Adam "… sex născător de
imperii", făurind lumea în pereche cu atâtea și-atâtea dame (adame!) ce
se vor mame ale copiilor lui. Tot ce e posibil, murmur în gând și înghit în
sec. Ascultă-mă, îl somez. Într-o zi, ca azi, s-a întâmplat totul. Mergeam
spre nu știu ce țintă departe, căutând-o să dau de ea. Piatra bătea drumul
șerpuind și mirosind a rășină, a cetină și-aflori de câmp. Îmi umpleam
plămânii îmbătat de ozonul din care sorbeam inspirând adânc câte-o
dușcă tare până ajuns-am iarăși acasă, între zidurile cetății. Am văzut-o
într-un colț al grădinii. (Umbra ei îmi umblă și acum prin odaie). Culorile
frunzelor de nuc intrau pe fereastră deșteptându-mi simțul artistic.
Tocmai îmi ziceam în gând: Ce culoare frumoasă de toamnă îmi
colorează fereastra! Un început de poem în rime albe, o invitație la
reverie, totul depinzând de inspirația stimulată de vederea acestei naturi
vii și de propria-mi stare, numai că trebuia să mă grăbesc, pentru că peste
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câteva zile nucului îi vor fi căzute toate culorile-n pământ și o dată cu ele
va fi apus simțul artistic – bunăstarea roză a sufletului meu, mustul, și
atunci, însigurat, voi fi spus că mă dor tălpile să caut în altă parte la o altă
fereastră străină, cine știe a cui, un astfel de peisaj care să mă inspire, așa
că nu-mi rămânea decât să scriu sau să pictez imaginea pe care am văzuto așa cum, probabil, fac cei care scriu sau pictează din ce își mai
amintesc când sunt stăpâniți de inspirație, această muză care se joacă dea v-ați ascunselea cu sufletul și cu mintea lor și să i-o dăruiesc.
Deci, cum îți spuneam, în grădina însorită, în care ardeau
trandafirii, ferecată de jur împrejur de pașii cine știe ai căror ființe, poate
și ai mei, m-aștepta fecioara cu bujori în obraji arzând de dorință. Într-un
colț al grădinii, galben- nedecis, cădeau frunze din nuc. Lege a firii, pașii
mă duceau ca în vis către ea la-ntâlnire, fără să vreau, fluierând: ♫♪♫
♪♫♫♪♪… melodia, un lied cântat de ea, că eu când vreau să fluier, fluier!
Asta era vârsta, cam asta era starea. Da! Suflet deschis, tânăra fată cânta
cu trupu-aplecat peste straturi plivind trandafirii. Distrată, c-un spin s-a nțepat. Văzui cum pe deget îi creștea-un inel de rubin, imagine fugară în
ochiii ei și-a mei. Când m-a zărit cu brațele-mi deschise s-o cuprind spre
țărmul dragostei s-o duc, ea-n brațele-mi (timidă la-nceput) s-a azvârlit în
fugă. Două ființe-ndrăgostite pierdute-n desfătări alunecau în oglindă,
guri într-un sărut și, totul părea că se va risipi ca fumul pe când ea mă
ruga cu inima văpaie: "Să nu-mi dai drumul!" Să mergem la Olandezul
zburător, iubito, i-am propus atunci și am zburat împreună. Montarea e
deasuprarealistă, draga mea. M-aştept, ca în final, Senta, să se arunce din
caleașcă în corabie, iar marinarii s-o prindă pentru Olandezul care e pe
ducă. Îmi spune: "Am mai văzut ceva aproximativ în genul ăsta. Sunt
curioasă cum va rezolva regia întâlnirea dintre sufletele lor şi zborul pe
deasupra valurilor către tărâmul iubirii veşnice". Astea ne-au fost vorbele
până când am intrat. Începuse deja. Era o furtună și o înghesuială așa de
mare pe vas încât nici umbra unui ac nu mai încăpea, doar un cuvânt, o
ciocănitură în fereastră, o rafală de vânt și un strigăt bezmetic: Ieșiți afară
că mă sufoc! Miros irespirabil de trupuri transpirate, aer fierbinte, și
întrebarea care-mi stăruia în minte: Unde e ea? Într-un sfârșit am văzut-o.
Mai fierbinte decât orice era lacrima ei. O fi durut-o înțepătura oare?
Lacrimile curgeau pe obrajii-i rumeniți de fierbințeală din cauza iubirii
Sentei. O simțire duioasă mă cuprinse când am văzutt-o cum ardea.
Ochii și inima niciodată nu-nșeală. S-a oprit din plâns când m-a văzut.
Pentru o clipă o pierdui iarăși din priviri. Pieptul mi se umflă de la o
adiere de plâns ce trecu prin mine ca un suspin de spaimă. Spaima că am
pierdut-o. După câteva secunde o regăsii iar în învălmășeală. O, ce
privire! Ce pri-vi-re! În estimp, se spărsese ușa. Un râu năvalnic de
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mulțime a țâșnit afară de parcă s-ar fi rupt barajul de la marginea
orașului, de parcă s-ar fi dat pe gratis alimente la supermagazinul din
colț, de parcă ar fi fost cutremur de pământ, de parcă. În capul meu,
creierul se juca ping-pong pasând mingea de la o emisferă la cealaltă.
Mulțimea se bulucea afară umplând străzile cu larma ei. Pe stejarul
parchetului strălucitor ca aurul mierii de albine, atât de lipicios, am rămas
singuri, ca două stalagmite născute din picăturile de iubire căzute din
tavanul cerului, topindu-ne la căldura vrăjită a iubirii. Când, în sfârșit, neam putut desprinde de podeaua cu mirosul ei dulceag, ne-am apropiat
unul de altul. Momentul mi s-a părut tensionant. Nu vroiam s-o scap din
priviri fiindcă mă temeam că ne vom prăbuși în adâncurile pământului și
că nici acolo nu vom scăpa de înghesuială. Inima îmi era la gâtul ei pe un
lanț. Parcă așa. În creștet am simțit o umflătură când, trecându-mi
palma peste freză, l-am pipăit involuntar. Ce ai acolo, m-a-ntrebat
curioasă și afectată ridicându-se pe vârfurile pantofilor decupați. N-avea
tocuri. Dar, să vadă mai bine, dintre umeri își scosese capul. Părul tuns
scurt îi dădea o distincție aparte. Priveam gâtul ei delicat, înconjurat de
un colier cu ornamente de malachit verde-smarald - piatra ce-aprinde în
inimi iubirea, subliniază Nidiu. Stai să vezi. Nu mă-ntrerupe. A, nimic, iam spus cu indiferență, o minge de ping-pong. Am înghițit-o în
învălmășeala de adineaori. Fața-i deveni luminoasă, senină, ochii
încrezători, zâmbea de ceea ce-i spusesem. Acasă, în oglindă, mâinile
subțiri îi ieșeau din rochia cu decolteu înflorată cu mâneci scurte care-i
stătea atât de bine pe trupul ei drept, că nu știam ce să-i spun, amețit,
amuțit de frumusețea ei fără cuvinte, cu privirea țintă în ochii ei albaștri,
învăluit de un parfum suav de lăcrămioare. Valurile din sufletele noastre,
un flux continuu de iubire, ne împingeau unul în brațele celuilalt, dar nu
ne puteam atinge. Am apucat să articulez câteva cuvinte banale: Nimeni
nu e ca tine, făptură atât de vie! Un abur alburiu, o ceață se lăsa încet,
încet până ce ea a dispărut. S-a topit ca o bomboană sub limbă. Atât de
dulce. Mingea de ping-pong, primită-n dar de la un amic din China, s-a
strecurat prin omuleț în gură, din gură a căzut pe masa de billiard, de
acolo a sărit pe podea și din trei sărituri a ieșit în stradă. Ce era să fac?
Mi-am amintit ce mă rugase. Am alergat după ea. Îi pusesem
supranumele Ultravioleta dedicându-i o poezie scurtă ca fusta pe care o
purta mult sub genunchi, când am văzut-o prima oară. Avea pielea de
culoarea unei prăjituri în urma unui sejur de o săptămână la Saturn, acolo
unde pe nisipul fin deștepta răsăritul soarelui, așteptând ultravioletele cu
trupul ei nud, și admira marea care nu-i ajungea la tălpi cu apa ei caldă de
un albastru verzui, ca ochii ei, marea care o îmbia în acele zile în valuri
să-și îmbăieze trupul promițându-i s-o facă regina sirenelor, stelelor de
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mare, meduzelor, delfinilor vorbitori, tuturor bancurilor de pești, midiilor
și stridiilor care mai de care mai sidefii. Era atât de frumoasă că n-am
nicio vină că m-am îndrăgostit de ea. Am scris despre toate astea într-un
jurnal să nu uit amănuntele. Au trecut mai multe zile. Citeam „Les fleurs
du mal”, apărută recent, și adormisem, dar, când am scăpat cartea din
mână, m-am deșteptat din scurta-mi reverie. În odaie eram singur cuc. La
fereastră cădeau frunzele din nuc. În oglindă un zâmbet văzut-am. O
frunză se așeză pe masa de lucru. Umbra ei era o cadână care-mi umbla
prin casă. Nu mai eram singur. Multă vreme tăcere.
Viitorul prin care nehotărârile zburau, ca fluturii de prin apropiere,
a început într-o noapte când întreg cerul plin de șoaptele astrelor sta
ghemuit în sufletul meu. În oglindă un zâmbet rămas-a, iar cuvintele din
jurnal care păstrat-au căldura glasului ei, "Să nu-mi dai drumul !", le
sărutam. Îl aud pe Nidiu: Cu iubirea se-nșeală oamenii unii pe alții. Ei
cred că s-au îndrăgostit, că trăiesc prima iubire, ori că o nouă iubire iașteaptă, că se iubesc cu-adevărat, dar se-nșeală amarnic, fiindcă nu-i mai
vede lumea împreună, se vorbesc de rău pe la colțuri, sau nu-și mai
vorbesc deloc, astfel că iubirea lor a fost o scânteie, o văpaie, o flacără
poate, care nici căldură n-a dat, nici lumină n-a făcut, doar interesul de a
arde (frumos) va fi fost, a se arde unul pe cel'lalt în libertatea omenească,
într-o iluzorie iubire care naște pretenții ridicate, până la urmă, în furcile
atotputernicilor avocați și judecători, ori strivite de zidurile indiferenței,
ori ale modestiei sau ale resemnării, necalculând disperatele gesturi. Sunt
aceleași de milenii gesturi și ticuri de iubire simulând-o, aceleași chipuri
omenești, prea omenești, privind exasperant printre gratiile iubirii,
trăgând Carul din Constelația Dragostei spre moartea care ne unește pe
toți înăuntrul aceluiași numitor comun de care zadarnic fugim. Dar eu o
iubesc! Oare, ea mă iubește, l-am întrebat. O cupă plină de dor este
femeia pe care-o umpli cu dragostea ta și o bei pân’ la fund, astfel o
înveți să ocrotească dulcele tău amor, împletindu-ți ciorapi și mănuși și
fular, să nu cumva să răcești când iarna bătrâneții veni-va. Așadar,
trebuie să fii optimist. În mintea mea erau o mie de gânduri în rime: Așa
ești iubire de eternă, ca Eva, frumoasă ca un curcubeu, un strigăt ce senalță peste pădure, într-una tu, dar mereu alta, ai părul despletit mirosind
a șampon Élséve, capul culcat în plictis pe-o pernă, ochii-ți apun coborâți
într-un vis ce iubirea îngână, trupul proaspăt îmbăiat desfătarea unui
bărbat plin de candoare în seara asta ploioasă așteaptă, să fie oare un
înger cel care-a strigat? În punctul în care ne-am întâlnit, căutând viața cu
frământările ei, cuvintele pe care imaginația le revarsau au făcut visul
acesta să pară aievea. Oh, bietul suflet omenesc, ce viață întortocheată
are de condus, mai de grabă de instinct, dând ascultare poruncilor
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trupului în care bate o inimă. Ca niște fructe, viori se desprindeau din
copaci și cântau iubirea. Cât de mult timp a trecut de când îți povestesc?
Cât timp i-ar trebui Saharei să treacă prin clepsidră, îmi spune Nidiu.
Adevărul lui Adam e binele Evei, îmi mai spune, împreună culegând
nectarul, mierea de iubire de pe luna de miere. Iubirea, proprietatea fără
de care planetele rotindu-se una pe lângă alta nu ar putea exista și datorită
căreia materia își construiește formele inteligente și își învață noile forme
(de viață, în primul rând) în care există. Iubirea este astfel inteligența
materiei care, cu răbdare (răbdarea este una din calitățile timpului care nu
se grăbește) tinde în evoluția ei spre perfecțiune de la interiorul spre
exteriorul formelor, tot atâtea tipare care o conservă cu tot cu miros, dar
din care face eforturi să iasă, aceasta fiind starea de a fi în care existăm.
De aceea se zice: Din cer plouă cu iubire, în vreme ce, în jurul ei,
moartea dansează. Ea este cheița de aur purtată la gât, speranța născută
din acest pământ pe care omul adună un amalgam de lucruri
nefolositoare. Un pământ pe care face atâtea lucruri inutile pentru a fi
fericit și pe care este în stare să-l vândă pentru bani, bucată cu bucată,
crezând că-i aparține împreună cu întregul sistem solar, un pământ în
care fiecare așezare omenească este o cocină de porci, acestea fiind cauza
angoasei, molima care va stârpi semințele, angoasa, boală a dorințelor și
ambițiilor neîmplinite care înoată în ape tulburi. Supraviețuind uimitor,
închis în propria frică de la un eveniment la altul, de la o catastrofă la
alta, cu înțelepciunea unei furnici, tratându-se cu "caramele", amețit de
entuziasmul cuceririlor cu care-și construiește viitorul, obiectul și ținta
iubirii lui despre care crede că îi va asigura continuitatea în acest univers,
omul este totuși singur.
Da, cam așa mi-a vorbit. Îl cred fiindcă e mai purtat și mai
vârstnic decât mine.
Trecuse un an și mai bine, i-am povestit mai departe. Între timp,
după cum știi, am rămas în drum, fără casă. Mergeam prin noapte,
aplecat, greoi, de parc-aș fi dus luna-n spinare, luna luminoasă șimplinită, cu surâsul ei copleșitor și misterios. Numai eu știam ce era în
inima mea și ce o apăsa. Mirosul de tăciune al acoperișului vechi de
draniță, al pereților din chirpici cu prea multe paie făcuți au ars împreună
cu toate câte atârnaseră pe ei (carpete, tablouri, fotografii de familie,
icoane, etc, etc), mirosul de tăciuni al mesei la care scriam, al patului cu
tot cu așternuturile arse și ele, al dușumelelor, al dulapului cu haine, câte
au ars, sfredelea creierul intrându-mi în amintire ca, de altfel, întreaga
bojdeucă din care-a mai rămas o movilă de scrum. Apa neagră a inundat
și cele câteva lucrușoare scăpate din incendiu și le-a făcut inutilizabile
(plapuma din lână, pernele, o pătură și-un pled, niște haine). M-am așezat
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istovit pe-o bancă în curte și priveam luna. Ce era să fac? Din tot avutul
nu-mi rămăsese decât ograda cu gardul fărâmat umplută cu cenușă, o
grămadă de moloz și tăciuni, ca o insulă, băltind într-o apă neagră,
mâloasă, urât mirositoare și un strat fin de cenușă pe haine și pe chip,
cenușă intrată în trup și în suflet. Luna dispăruse acoperită de nori și
curând ploaia a început. Am ieșit grăbit afară, în stradă, unde ploaia își
făcea de cap curgând spumoasă prin șanțuri. Stăteam sub un acoperiș
disprețuit de zâmbetul lăsat în oglindă care nu și-a mai schimbat relieful,
de parcă rictusul acela strălucind de lumina dinților purta tot aurul de pe
icoanele sfinților (salvate ca prin minune de la incendiu). Visam că îl
duceam la bancă (cine știe dacă n-o fi fost așa?) Pe fața mea stătea o
mască, zâmbetul smead pe sub stufoasa mustață care face prozeliți și
acum, contând pe zâmbetul sincer al bancherului care-mi deschidea ușa
tezaurului. Ochi curioși de domnișoare coborau treptele stânjeniți. De ce
oare? Cine-o fi acest domn cu zâmbetul larg care ne molipsește pe toți de
prea mult, care ne-a trezit din somnul amiezii, se-ntrebau între ele. Uite
că mai vine și pe la noi cineva să-și depună zâmbetul la tezaur, o
adevărată avere. Sigur o va pierde într-o zi, cum cei de azi pierdut-au
conturul strămoșesc. Zâmbeau toți. Zâmbetul e molipsitor și nu costă
nimic. Restul era tăcere suspendată. Doar literele mai puteau să
vorbească. Aceasta a fost o lume a trecutului zâmbet. Norii își aruncau
grăbiți perdelele dese de apă peste tot. Prea târziu, Doamne, prea târziu,
am exclamat. Nici umbrelă și nici umbră unde să m-ascund, nu am. Eu
însumi o umbră în palmele înnegrite frământam o batistă de gânduri cu
câteva noduri pe care încercam să le desfac înăbușindu-mi plânsul. Câte
gânduri, atâtea griji. Trupu-mi tremura, sufletul o luase pe urmele lui. În
față, ca o nălucă, se vedea prin perdeaua de ploaie un contur înflăcărat de
femeie legănându-se încet, încet într-un scrânciob legat de plafonul
norilor. Se apropia, se depărta purtată de vânt, dar mereu c-un alt chip, ca
în litografiile lui Jean-Baptiste Valadie care, știi și tu, îmi atârnaseră pe
pereții bojdeucii. Mișcându-se așa, neîncetat, contura parcă silueta acelei
febre cu pantofi roșii. Ultravioleta! Mi-am zis în gând. Ca o anestezie,
undeva prin preajmă, o vioară cânta. Arcușul ei era tristețea mea. Fraza-i
era suferință și reverie născătoare de sentimente confuze într-o realitate
ce-mi intensifica frustrarea în care ardeam mocnit, focul care mă
transforma într-o piatră prin crăpăturile căreia curgea metal topit. Ca o
lumină albastră plecată din lună veni în fața mea. Cine ești tu? O-ntreb.
Sunt îngerul tău păzitor. Eu sunt un limax, îi răspund fără să mă-ntrebe,
melcul care și-a pierdut casa în vreme ce tocmai depășea bariera
sunetului. Am ajuns în gară. Timpul în sala de așteptare stătea picior
peste picior și așteapta, împreună cu ea și cu mine, un tren din viitor în
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care gara – această poartă de fier a cetății – era împresurată de corturi
dușmane, de morți și de răniți. Dar asta este o amintire din trenul care a
trecut, în care gara era o cetate asediată, de aceea nu pricepeam ce mi sentâmpla și am întrebat-o: Nu crezi c-am greșit gara? Nu. Doar sala de
așteptare! Am plecat pe jos spre ruinele mele. Pe pământul mâlos, urât
mirositor și rece de ingratitudine, cădeau frunzele galbene de nuc și,
împreună cu ele, petalele trandafirilor de grelele picături ale ploii ca
gloanțele unui pluton de execuție. Să plecăm de aici pe munte, m-a
îndemnat, vreau să-ți arăt altceva. Pe umeri îmi creșteau pașii ei.
Zburdam când îi urcam muntelui cărarea pe dealuri cu linii domoale cu
hău și cu vale ce-mi soarbeau puterile-n amețitoare tăceri. Astfel simțeam
când ajunsesem să pătrund în întunericul ei în care se năștea un țipăt de
pasăre. Lângă mine o inimă palpita. O strângeam la piept și-mi treceam
palmele peste ea ca peste un mușchi risipit pe o stâncă mângâindu-l. La
un moment dat, am simțit că pașii ei îmi cădeau de pe umeri – aripi ce-au
fost pentru zbor și m-am pomenit iar în grădina acoperită de trandafiri,
Marea Roșie în adierea vântului, valuri pe care fără teamă călca și ea, și
în zare se vedea lanul de in nesfârșit din care își va fi făcut la sfârșitul
verii o ie, un cer cu stele și lună, azurul în care visul meu va zbura ca
pasărea colibri, și vedeam și Marea Galbenă de floarea soarelui ce-și
vărsa talazurile peste maluri de prea mult prisos, răsfăț al privirii mele de
îndrăgostit. Toate aminteau de trupuri transpirate și arse de soare, spațiu
de gânduri irosit, doar barba pământului- mătasea verde a ierbii lipsea
﴾nici nu era nevoie de ea﴿. Era o sirenă prin preajmă, vocea ei care mă
chema. Eu încă stăteam în contemplare cerșind făgăduința buzelor de
trandafir, a ochilor și a greului păr de aurul soarelui jucându-se-n vânt.
Am căzut în genunchi de-atâta splendoare, de adierea glasului ei rămas în
urechi, veșnicia culorilor cutreierându-mi privirea, așteptând-o să vină.
Dispăruse! Fereastra, ușa deschisă, odaia și patul voiau în iubire să se
trezească, îmbrățișându-le întunericul în care se va fi născut, cum
spuneam mai devreme, un țipăt de pasăre care va căuta adăpost. Să nu-mi
dai drumul, auzeam în urechi glasul ei. Voi veni negreșit! Sunt o piatră
(lată și rotundă ca o monetă) zidind și învățând geamătul simțurilor,
suferințe străvechi, îi strigam de pe mal, și n-am zis bine vorba asta că un
băiat dornic să facă plăcinte în valuri m-aruncă. După ce-am zburat pe
deasupra lor ca mingea șutată în gol de un tricou pe care scria Fly
Emirates, cam așa, sărind pe apă de vreo opt-nouă ori, spre bucuria și
satisfacția prietenilor săi și a celorlați turiști cu mâinile ridicate în aerul
sărat fluturându-le, m-am scufundat și-am intrat într-o bulă de aer
aterizând lin pe fundul mării lângă ea. Ca bila-n rulment se rotea Terra-n
cămașa de nori, mustind de viață, vaselină de o înaltă calitate în freamăt
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de vânt, anotimp după anotimp. Odată cu ea urmăream norii cu coada
ochiului. M-am descheiat la cămașă, cu pieptul dezgolit să admir stelele,
ca niște scântei de la care-mi străluceau ochii. Cu anii hărăziți pe care iam adunat în iubire, în mâini (nehotărâri și remușcări), pe tălpi
(șerpuitoare cărări mult mai lungi decât viața asta), mergeam, repede,
repede, printre lucruri (unele dovedindu-se adevărate metereze). Ce
liniștite par acum după ce le-am lăsat în urmă! Numai marea la țărmurile
căreia am ajuns de-atâtea ori, oprindu-mă să-i văd șoldurile în mișcarea
lor unduind când somnolente când treze, abandonându-se pe plajă,
murmurând și făcând spume la gură, marea aceasta mă cheamă și acum
fiul să-i fiu, dornică să mă îmbrățișeze, desigur. Îți spun că de atunci, în
sufletul meu locuiește Dumnezeu. Nu eu L-am invitat, ci a venit singur,
singurel, precum un anotimp. Eu doar I-am făcut loc. Da, cam așa.
Acum, în vreme ce rugăciunea inimii acerb o învăț de la El, și
când imensitatea îmi invadează sufletul, mă-ntreb: Cui datorez această
minunată trăire, mie, mării, sau lui Dumnezeu? Și-mi răspund: Iubire, tu
ești închisoarea din sufletul meu mustind, ca bila-n rulment cum se
rotește Terra-n cămașa de nori și, odată cu ea, eu, repede, repede, până
scúrge-se-va viața din mine. Mă văd în amintirile despre mine ale tuturor
celor care nu m-au cunoscut, dornic să-i cunosc, ale celor pe care aș fi
vrut să-i întâlnesc în această viață de fiere. Sufletul meu mustos în trup
feminin, anotimp însorit, mereu a gândit pozitiv, trupul la viață
chemându-l cică, dinamita neliniștilor și plictiselilor mele, fără temei
uneori, explodând în chinul iubirilor efemere. Acest trup în care-a rămas,
încrustat de atâția fiori, femininul, amintirea acelor femei nemaiîntâlnite,
nemaivăzute după care sângele a țipat și mai țipă, există un creier
debordând de imaginație măiastră, ludică întruna, în timp ce primejdia,
nu zeița Fortuna, iese pe ușă și intră pe fereastră. Mai există încă spaimă
în dispreț a pașilor mei tatuați în talpă, înscriși în palmă și adunați în
cuvinte răzgâiate, mâzgălite în cărți, spaima inimii mereu aspirantă la
glorie. Să-ți mai spun că, după toate astea, mi-am spălat cămășile,
maieurile, pantalonii și celelalte în apa electrică a mașinii wirpool și leam întins pe frânghia de rufe unde mă așteaptă de-o viață plictisite dar
zvântate să le-mbrac și să le plimb prin lume dornice să mai miroase a
transpirație, a țigară, a bucătărie, a parfum de Ultravioleta – pământul în
care mă-ngrop egoist acoperit doar cu cearșaful așternut mereu pe pat?
Nu știu cât te interesează, dragul meu Nidiu, că în timpul acela am luat
pulsul iernii, mai precis, al fulgilor de nea care cădeau în ritm de o
jumătate de oră pe minut. Mai bine te întreb: Ce zi este astăzi când
noaptea nu se mai termină și când buzele îmi crapă de dorul ei, noaptea
asta care, apăsând cu toată greutatea pe fruntea mea, mi-a făcut încă un
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rid și, de ce spațiul stă și acum în fața mea mut, ca o placentă universală
în care toate sunt, toate mor pentru a renaște, un spațiu unde imposibilul
evoluează din nimic și cade pe gânduri?
Înspre pădure pe sub sprâncene priveam, copacii îmi umpleau
ochii cu verdele lor și mai mult, Eu doar cu gându-îi gândeam și umbra
le-ascultam. Vedeam cum își legănau ramul și-și tremurau frunzele care
se colorau în galben, se-ntindeau pe patul morții de iarbă și mureau.
Gândul sorții se furișase din inima mea în pădure, din pădure în câmp și
s-ascunse-n recolta de in. În vreme ce eu călătoream cu gândul prin
lumea întreagă, Adevărul se lupta cu sufletul acelui Hain. Ce-a ieșit, știm
cu toții: răutatea, care pe nici unii nu-ndreaptă, adevărul disprețuitor,
neatent, adevărul minciunii, revolta în stânga și-n dreapta și adevărul
morții bătând viața. Aceasta-i realitatea care nu-nseamnă numai prezent.
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Adrian G.
Romila
vă recomandă

Portbagaj (Editura Trei, București,
2014), micul roman al lui Ciprian Măceșaru, vine cu
o poveste pe cât de scurtă, pe atât de concentrată.
Valoarea ei estetică rezidă în puterea de
autoconsumpție, pe un acroșant fundal care leagă
livrescul de eros și de moarte. Ciprian Măceșaru a
demonstrat cum poți să spui ceva captivant, în
minimum de spațiu ficțional, lăsând senzația de
completitudine, adică având un final catartic, pentru
satisfacția deplină a lecturii. Cunoscut, deja, din
precedentul roman Superhero (2012), eroul miniaturalei saga e Paul
Vasilescu, un tânăr scriitor și editor care are deja un roman de succes, o
familie și un băiețel. Impostura lui literară se dezvăluie treptat,
transformându-se într-o veritabilă cavalcadă a răului, pe multiple planuri,
cu rare momente de salvare a aparențelor. Dacă furtul unui manuscris de
la un bătrân necunoscut i-a asigurat faima literară, ceea ce găsește în
jurnalul secret al Alinei, soția sa îl împinge spre o nouă impostură — un
alt roman, bazat pe intimitățile descoperite în jurnal — și îi dezvăluie
secrete terifiante despre trecutul și prezentul ei. Victimă a unui abuz
sexual cu iz incestuos, în copilărie, frumoasa Alina nu are nicio atracție
erotică pentru soțul ei, cu toate eforturile lui de a rezolva situația, ba mai
mult, e ispitită de Ramona, o prietenă lesbiană, atrăgătoare și vorace.
Explicația frigidității soției vine numai după citirea jurnalului, și, pus în
fața noilor date, Paul se decide să-i înapoieze agenda soției furioase, filă
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cu filă, în schimbul favorurilor amoroase refuzate. Povestea degenerează,
căci Ramona nu acceptă să-și împartă amanta, astfel încât, până la urmă,
după lungi dispute, între cei trei debutează un fel de ménage a trois, în
care Paul le posedă din răzbunare pe amândouă, încercând, în același
timp, să rămână un tată responsabil pentru fiul său și să-și viziteze
părinții bătrâni. Drama personajului principal rezidă în conflictul dintre
perversitatea subiacentă, stimulativă literar, și aparența de om onest, pe
care le împacă prin confesiune, prin monolog. Învins, rămas fără
instrumentele controlului asupra Alinei, care i-a descoperit impostura,
eroul se prăbușește încet, regresând, prin mintea tatălui său atins de
Alzheimer, în copilărie, înainte de așa-zisa mare carieră de scriitor. În
timp ce caută prin sertarul cu poze vechi, întors acasă, în orașul natal,
tatăl îl confundă cu un hoț, are o criză și îl ucide, prin lovituri repetate cu
statuia de bronz primită la pensionare. Psihanalitic și intelectualist,
romanul Portbagaj e numai bun de sorbit, pe nerăsuflate.
*
Intrată astăzi cumva într-un con de
umbră, generația Anei Blandiana și a lui Nichita
Stănescu a fost prima, totuși, care a readus literatura
română pe făgașuri estetice adevărate, după
proletcultismul degradant al anilor 1950. Acest fapt
trebuie reamintit fără a minimaliza contribuția
majoră în dezideologizare a succesorilor optzeciști.
Asta face Daniel Cristea-Enache într-un studiu
recent. Generațiaꞌ60: discursul artistic și discursul
critic. Neomodernismul (Editura Muzeului Național
al Literaturii Române, 2013) e o carte despre șase reprezentanți ai epocii
respective, decupați pentru analiză în mod asumat subiectiv (Nichita
Stănescu, Ileana Mălăncioiu, Nicolae Breban, Augustin Buzura, Eugen
Simion și Lucian Raicu), dar e și o contribuție istorico-literară la
repoziționarea prezentă a generației care a refăcut legăturile cu valorile
interbelicului. Critica matură de la noi a atacat, de preferință, fie autori
singulari și clasicizați (Antonio Patraș, Bogdan Crețu, Doris Mironescu,
Bianca Burța-Cernat), fie teme și genuri precise (Ioana Revnic, Paul
Cernat), evitând cu prudență metodologică problematica dificilă a
raporturilor dintre estetic și o ideologie castrantă. Cu atât mai meritoriu
mi se pare, așadar, demersul lui Daniel Cristea-Enache, jucat la dublu cu
toate riscurile inerente: avem, pe de o parte, o legitimare teoretică a
abordării, care asigură în Introducere, din perspectiva unei anume
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modernități, osatura întregii cărți, iar pe de alta, avem câte o interpretare
pertinentă a operelor principale date de cei aleși, în strânsă relație cu
ingerințele politice ale epocii. În lumina unui proces de succesive
avansuri și reculuri estetice privește Daniel Cristea-Enache toți autorii pe
care îi comentează.
*

Noua carte al lui Radu Vancu despre poezie nu e
o simplă antologie de studii dedicate unor poeți
importanți. Desigur, e și așa ceva, pentru că secolul
XX al liricii românești e principalul ei decupaj
analitic. Capitolele se referă la autori din generații
cât se poate de diferite, de la Bacovia și Topârceanu
la Virgil Mazilescu și Ștefan Aug. Doinaș, de la
Blaga și Radu Stanca la Dumitru Crudu și O.
Nimigean, cu multe alte inderludii: Nichita
Stănescu, Cristian Popescu, Ion Mureșan, Traian T.
Coșovei, Petre Stoica, Angela Marinescu, Mihai
Ursachi ș.a. (și cu mirabile abordări ale unor nume mai deloc cunoscute
sub zodia liricului — Mircea Vulcănescu, I. Negoițescu). E de reținut și
secțiunea dedicată douămiismului (MM), mai sumară, și desfășurată doar
în câteva reușite ”crochiuri” (Diana Geacăr, Cosmin Perța, Mihai
Curtean, Iulia Militaru, Ștefan Manasia, Naomi Ionică, Vlad Moldovan,
Daniel Puia-Dumitrescu, Domnica Drumea, V.Leac), cea despre câțiva
dintre cei foarte recenți și, inevitabil la Vancu, e remarcabil capitolul
final despre Mircea Ivănescu. Poezie și individuație (Tracus Arte, 2014)
e, dincolo de toate, un volum cu teză (în sensul bun al cuvântului) —
cănu există o separație între eul biografic și cel artistic, că ei nu sunt
identici, dar nici nu există în ”lumi izolate adiabatic”, că eul care
vorbește public (cel real, adică) se apropie asimptotic de eul care scrie în
singurătate — una ce recalibrează, cu un instrumentar psihanaliticfenomenologic, mai vechile noastre concepții despre măștile poetului și
despre diferențele dintre eurile sale.
*
Abordarea narativă a Laviniei Braniște constă într-un stopcadru al unei întâmplări, un instantaneu dintr-o eventuală aventură,
relevant sub unghiul comportamental. Escapada (Polirom, 2014) se
211

înscrie în același areal prozastic, cu direcții similare celor de mai sus.
Sunt nouăsprezece povestiri de câteva pagini fiecare, alcătuind un fel de
tipologie a individului (cei mai mulți protagoniști sunt tineri)
supraviețuitor în uriașa rețea pe care o extinde orașul modern.
Personajele
alunecă
spectaculos
pe
linia
provizoratului existențial, cu avataruri sentimentale și
profesionale la limita ratării sau măcar a eșecului
temporar. Tăietura bruscă a finalurilor subliniază
impresia de fotografie în mișcare, de ”escapadă”
narativă, de unghi de fugă sub care sunt surprinse
întâmplările. Înainte și dincolo de ele viața curge mai
departe, indiferentă la micile drame prin care trec
personajele. Alternanța narațiunii, când subiectivă,
când distantă, dă o privire mozaicată și cuprinzătoare
asupra cazurilor abordate, iar interesul socio-psihologic salvează
preocuparea pentru ”mărunțișuri”. Personajele și decorurile dialoghează
strâns, oglindindu-se reciproc, în cadrul foarte restrâns al fiecărei ficțiuni.
Realitatea prozastică se construiește din acest dialog, cu mijloace retorice
parcimonioase, pariind mereu pe diferență, pe surpriză și pe
verosimilitate.
*
Amintirile despre închisoare, front și
prizonierat nu trebuie tratate estetic, ca texte scrise
”frumos”. Fluența, logica epică, acuratețea
cronologică și dispunerea secvențială nu intră între
criteriile unor asemenea scrieri. Chiar dacă sunt
scrise după decantarea sufletească și intelectuală a
evenimentelor, contează intenția și efortul creator,
scopul recuperării prin scris. De aceea deosebim
între valabilitatea beletristică și cea istorică a lor,
între grosimea estetică și impactul reconstitutiv,
între metaforă și adevăr. Unele le au pe toate, altele numai adevărul, în
goliciunea lui înfricoșătoare. Unghiul de vedere principal e, deci,
autenticitatea relatării, puterea ei evocatoare, cu bune și rele, esteticul
rămânând în plan secund. Din acest punct de vedere trebuie abordată
cartea lui Aurel State, Drumul crucii (Editura Rost, 2013, ediție îngrijită
și prefațată de Anca Crivăț, cu o postfață de Marcel Petrișor și Răzvan
Codrescu). Scrisă după eliberare din închisoare, în 1964, trecută atunci
prin mâinile unor Marcel Petrișor, Cezar Ivănescu și Marin Preda, a fost
trimisă, în 1977, clandestin, în străinătate (către Monica Lovinescu și
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”Europa liberă”), sub formă dactilografiată, și a apărut în Germania
federală, la Freiburg, în 1983, chiar în anul morții autorului. Va apărea și
în România, într-o primă ediție, în 1993, la editura Litera. Destinul
acestei cărți i-a dublat conținutul: așa cum autorul a trecut prin războiul
antisovietic, prin gulagul rusesc și cel românesc, memoriile sale au fost
ascunse, fragmentate, arse și căutate asiduu de Securitate, au fost motiv
de anchete violente și de urmăriri. Ele au dat încă o dată (mai era nevoie,
oare?) ocazia autorului de a-și dovedi demnitatea, cavalerismul și uriașa
forță de a lupta cu un regim pe care l-a detestat consecvent, cu tărie, de la
primul contact cu el. Și, de asemenea, ele au dovedit cât de tare se teme
un regim pretins umanitar și egalitar de adevărul spus într-o singură
carte. Drumul crucii rămâne o mărturie brutală, teribilă, ca impact,
născută din nevoia de a spune adevăruri dureroase și de a le exorciza,
fără răgazul necesar, poate, de a mai interveni estetic asupra celor
relatate.
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N-aveam
încotro

o proză de Horia Dulvac
Greu e când te naşti prima oară! După asta eşti oricum mânjit, a spus
medicul ginecolog, aruncând pe pervazul ferestrei mănuşile însângerate.
Felcera (privea cruciş) m-a curăţat cu o bucată de tifon. Nu a reuşit
decât să murdărească sticla timidă a geamurilor.
- Ăsta oricum urmează să moară, domnule Doctor, a rostit colţuros
sub basma. (Mătuşile de la balcon s-au pus pe aplaudat.)
Vârfurile murdare de clorofilă ale brazilor din curtea spitalului s-au
înroşit. Soarele s-a rostogolit şi el în asfinţit - un scut minoic.
- Aoleo, mi-am spus, trezit în lumea învălmăşită.
Odată faptul împlinit, camera de spital s-a umplut de murmure ca o
bolboroseală budistă. Mie îmi plăcea - semăna cu rumegatul colivei cea
necuvântătoare.
Mă aşteptau tot felul de planete care gravitau neîndemânatic – nişte
resturi. Semănau cu zdrenţele de carne pe care doctorul le chiureta atent.
(Viitoarele mele gesturi neterminate se roteau şi ele ca nişte bărcuţe
nemuritoare.)
Până şi Mama, trecând pe lângă mine, m-a lovit cu piciorul ei adorat.
Încă de atunci îi iubeam pantofiorul.
- Ce bine, îmi spuneam cu degetul în gură ca un peţiol. Îi îmbrăţişam
orice gest dureros care mă învelea în carne.
Nici nu mă născusem bine şi ura s-a lăsat neagră - un stol de păsări cu
ochi fix. Aveau să mă însoţească toată viaţa, să nu priască dumicătura.
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La cantina spitalului, pacienţii hăpăiau ciorba lăcrămoasă. Se numea
„papară” - o zeamă în care înmuiau durerea cea întremătoare. (Mânuiau
cu dexteritate lingura pe sub mucii curgându-le în inocente pârâiaşe.)
Acest fel de mâncare le producea se pare o binecuvântată amnezie.
Erau liniştiţi - nu mai aveau nevoie de buna bromură din ceaiurile
matinale.
În menu scria „supă de scoici” – de fapt era vorba de o fiertură de
vagine. Atenţie: muşchiul lor unic de scoică toxică s-a dovedit capabil să
aplice lovituri ucigătoare. Chiar dacă franjurile de carne violacee,
zdrenţuite, ce se transformaseră în guri ce mă goneau înapoi, păreau
inofensive.
Mama a păstrat multă vreme reţeta notată cu creionul pe un bilet al
troleibuzului municipal. Iat-o: „Se iau scoicile şi li se chiuretează piciorul
care zvâcneşte. Atenţie, au o singură mişcare. Să nu vă lăsaţi prinşi de
destin: şi când fug şi când fac dragoste, aceeaşi zvâcnire a piciorului
cărnos!
Se curăţă primitivul aparat digestiv de vise şi felurite excreţii.
Lucrarea trebuie făcută atent, medicii ginecologi ştiu: dacă nu raclezi
bine marginile, există riscul ca zdrenţe rătăcite de vise să prolifereze pe
ţesutul buimac.
Se toacă conţinutul cu orez, ficat şi verdeaţă şi se umplu la loc
cochiliile care se bagă la cuptor. Se servesc în sosul acela pios.
Sunt bune, mănâncă şi milogii şi gastronomii rafinaţi. Au gust de
muci si lacrimi sărate. Întremează sufletele făcute harcea-parcea.”
(Pe dosul biletului de troleibuz, mama notase numărul de telefon al
ginecologului pe care scrisese ilizibil - avort. )
- Aşadar lucrurile sunt clare, îmi spuneam în timp ce urechile mele
vinovate se înroşeau. Nu sunt iubit!
Trebuia să accept asta ca pe o infirmitate, aşa cum unii copii se
născuseră cu viitorul bolnav sau cu un picior de broască mort. Eu mă
născusem pur şi simplu. (Mamele noastre erau cam alcoolice.)
Ura cea de toate zilele mirosea a miez de pâine (Cum se numeau
cubuleţele acelea binecuvântate de franzelă pe care le înfulecam din
altar? Prescură.)
Îmi plăcea şi mie să-mi umflu burdihanul moale cu carnea drăgălaşă a
pâinii, în timp ce la colţurile gurii, zâmbetul se scurgea în firimituri. Aş fi
murit cu plăcerea în gât, cu ochii sticloşi de recunoştinţă. (Doctorul şi-a
înfipt în abdomenul meu de moluscă, degetul tare, încărcat de reproş. „E
puţin umflat ficatul!”)
Dar eram în criză de timp. Nu aveam nicio clipă pusă deoparte, nicio
firimitură. Şi pe deasupra, trebuia să mă asigur că vârful moale al inimii
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(un organ de altminteri foarte geometrizat, în ciuda formei sale
neeuclidiene) ticăia fragil.
Micile ei zvâcniri mă speriau. Îmi zdruncinau coşul pieptului şi
dădeau să iasă prin cămaşă afară. O cămaşă de ginerică mort cu care mă
împopoţonaseră rudele mele de care nu scăpam nici la înmormântare.
(Îmi pierdusem un pantof. Sicriul mirosea onest, a brad.)
- Copilul acesta trebuie să moară, a spus preotul (din neamul lui
Mengele), încercând să mă piardă pe mâneca patrafirului.
Dar eu ştiam să înot din burta cerească (o minunată piscină). Ca un
peşte viclean, dormisem închis sub galbenă sutană - un lichid amnios :
era brâul Smeritei Maici a Domnului.
Cu un cuţit, preotul (avea o stea în frunte) a început să sfâşie, ca un
fermoar, ca un avion, clipa pe burtă. Din ea săltau clovni coloraţi.
Abia ieşit, am început vorbirea în limbi - că de-aia căzusem ca
prostul în băltoaca fără faţă.
După ce m-a şters cu o mână de paie uscate, a spus: „ Ptiu ce mai
străluceşte!” şi m-a luat la frecat. O lampă nou - nouţă (atunci am
observat: Soarelui îi lipsea dintele din faţă).
Eram un urcior cu penis ţuguiat. Precum buzele unui îngeraş
cântând la trompetă:
- Trvuuu, tvriuuu
Turla bisericii a slobozit şi ea un chiot ca armăsarul (păştea
atemporal în curtea bisericii) sămânţă în iarbă
Cu genunchi la gură, am ciulit urechile. Câinii cartierului au
fremătat: - Încă unul care o să se umple de sânge. (Era printre ei unul,
şef de haită, cu botul dat dracului, negru în cerul gurii).
Din cer, Sfântul Ilie blajinul încuviinţase. Inima lui tăiată împrejur a
pornit şontâc-şontâc pe grafic în sus (o electrocardiogramă cam boţită).
Până să ajungă la mine, trecuse o întreagă poveste.
De-aia visam că eram într-un inel. Mic pe dinafară şi mare pe
dinăuntru (Organul-inimă era învelit în cârpe ca o păpuşă).
Aşa a început pentru mine prima zi din şoapte uscate. Prima zi din foi
de hârtie.
Aşa au început şuşotelile de operă care urmau să nu mai îmi dea pace
(medicul psihiatru mă avertizase în legătură cu asta).
De la etaj bunicile ştirbe dădeau cu bobii:
- Cu cine seamănă ăsta în neam?
- Cu Taică-său!
Aplauze în biserică, atenţie să nu aluneci pe lumina cea nouă!
N-aveam încotro - iată de ce se rostogoleau roţile vedice
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Dorin
Tudoran –
Schiţă
monografică
un studiu de Mariana Rânghilescu
I. DIMENISIUNILE INTERIOARE
O tensiune permanentă opune opera biografiei. Unicul fiul al lui
Gheorghe şi al Mariei, Dorin Tudoran este născut la 30 iunie 1945 la
Timişoara.
Diverse documente, fie din arhivele securităţii, fie din alte surse,
îl plasează la altă dată de naştere, cu alţi părinţi. Însă realitatea este că
tatăl scriitorului, Gheorghe Todoran, era din Bichigiu, Bistriţa Năsăud şi
era nemăsurat de mândru pentru două lucruri: primul, era stră-strănepotul
legendarului Moş Tănase Todoran, tras pe roată, în prezenţa episcopului
unit Aron şi a generalului Bukovv, lîngă Salva, la vârsta de 104 ani, în
1763, fiind că îi instigase să refuze pe membrii a două batalioane de
grăniceri să nu depună jurământul; al doilea - cartea lui de debut este
menţionată de G. Călinescu în a sa Istorie... Însă, mult timp, chiar de la
debut, a circulat o legendă privind originea sa. S-a zvonit o vreme că ar fi
fost fiul lui Radu Tudoran (pe numel său adevărat Nicolae Bogza), frate
al lui Geo Bogza. „În realitate, de Radu Tudoran, unul din marii domni ai
literaturii române, m-a legat o prietenie foarte onorantă – se destăinuie
Dorin Tudoran într-un interviu din „Hyperion”. Eram în perioada cea mai
neagră a izolării mele, cînd, într-o zi, sună cineva la uşă. Întreb „Cine
este?”. Mi se răspunde „Tata”. Cum tatăl meu murise de câţiva ani, mi sa părut o glumă sinistră. Am deschis. Era Radu Teodoru (…). N-a stat
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mult – cât să bea un pahar cu apă. Vorbea puţin. Mi-a spus doar atât: aş fi
fost extrem de mândru să fi fost băiatul meu.”.
Dorin Tudoran a debutat în presă când era copil. Legenda că era
nepotul lui Geo Bogza este de pe atunci. Are şi acum o diplomă pe care
scrie „Se acordă elevului Tudoran R. Dorin…” . A absolvit Facultatea de
Limba şi Literatura Română a Universităţii din Bucureşti, promoţia 1968.
În perioada 1971-1973 a lucrat în redacţia publicaţiilor pentru străinătate,
apoi la revista „Flacăra”. În 1974, a lucrat la revista „Luceafărul”. Din
1985, trăieşte în Statele Unite ale Americii, unde a lansat şi condus
publicaţiile „Agora”, „Meridian” şi „Democracy-@-Large”. „Şapte ani
bătuţi pe muchie”, cum spune, a trăit la Chişinău. În prezent, este
Director al programului Democracy Fellours, la World Leaming,
Washington DC, Statele Unite ale Americii.
II. POETUL
Poezia lui Dorin Tudoran a cunoscut metamorfoze evident
solidare cu ale timpului prin care a trecut. În anii ’70 ai debutului (Mic
tratat de glorie, 1973, Cântec de trecut Akeronul, 1975, Uneori plutirea,
1977), se afla, ca mulţi dintre congenerii săi, în faza a ceea ce s-a numit
„neomodernismul”, cu trăsăturile general-definitorii: ipostaze ale
subiectului ca agent transfigurator al lumii, mize pe metafora nobilă, în
sensul unei anumite decantări a gesticii, o selecţie în lumea obiectelor, a
reperelor „pure”, ingrediente imagistice de prestigiu livresc, cultural. Cu
vremea, ea suferă un semnificativ proces de transformare, indicând
distanţarea, măcar parţială, dacă nu de regimul metaforizant al primei
vârste, în orice caz, o anume uşurare de imaginea căutată, caligrafiată
atent, în profitul unor elemente mai prozaice, de contrast: sugestia a unei
apropieri de viaţa comună cu datele ei lipsite de strălucire, chiar cenuşii
şi apăsătoare, insinuare a unei stări de inconfort existenţial şi de revoltă
cu adresă socială şi politică abia mascată de formula parabolică a unor
poeme, mediată adesea livresc.
În Mic tratat de glorie (1973), subiectul liric se prezintă ca
mesager aşteptat de o lume dornică de adevăr: „mă numesc ioan şi sunt
chiar aşa/ n-am nimic să vă spun/ eu am văzut bicicliştii spălându-se
noaptea/ în culori scoase din fântână/ mă numesc după cum v-am spus
ioan/ şi-am văzut delfinul vecinului meu/ îmblânzind o lacrimă
rostogolită peste casele noastre/ şi vă repet/ mă numesc ioan.”. Interesant
este Ultimul turnir. Poemul începe prin a locui înlăuntrul stampei,
respirându-i cu familiaritate realitatea („la turnirul din urmă…”). Execută
apoi o mişcare de ieşire în afară, reducându-i viaţa schiţată în primele
rânduri, la anorganicul porţelanului din privirile doamnelor care privesc,
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tot dinăuntru scena: „nobilii cavaleri au rămas/ prea uşori în cămările
tainice de borangic/ lunecând peste caii de pâslă ochii doamnelor/
porţelanuri albastre erau mai cu seamă de sevres”. Imaginea „cailor de
pâslă” are rolul de a face tranziţia de la organic la anorganic, de la viaţă
la mineral, fiind un amortizor al contragerii primului termen în cel de al
doilea. Motivul central al poemului – moartea – este sugerat de armele
înroşite („armele s-au înroşit”).
Cel de al doilea volum, Cântece de trecut Akeronul (1975),
păstrează în mare aceeaşi linie ca a volumului de debut. Titlu cu prestigiu
mitologic sugerează nostalgia unor evadări din inerţia condiţiei muritoare
spre ţărmuri purificate prin jertfe de eroi tineri: „akeronul e mereu lângă
noi,/ auzi luntrile cum se întorc grele de nopţile în care au asfinţit/
sufletele cavalerilor fără de frică şi fără prihană mângâind pământul”. Se
simte ieşirea din inerţie şi angajarea civică marcată etic:” Ce aştepţi de la
cântecul meu, acum când nu mă mai tem,/ iar glasul cetăţii îmi pare guler
de marmură limpezindu-mi trupul”, „voi îmi sărutaţi pumnii cu
nerăbdătoare săbii”, „cine vă va fi prinţ şi cine giulgiu?”.
Versurile de dragoste din Uneori, plutirea (1977) nu uită cu totul
de căutarea unei ţinute demne-eroice şi aduc semnele retragerii din codul
şaptezecist. Ipostazierea ca „tânăr Ulise”, încrezător în fidelitatea iubitei,
este însoţită de o anume solemnitate: „ai să te-apropii şi-ai să vezi
bărbatul/ spălându-şi inima în mare”. Visatele epifanii poate fi citită ca
un manifest al noului drum, care începe prin retragerea din propriul
imaginar: „arată-te: o pendulă de aur bate (în pipetul meu) ca o potcoavă
plutitoare. Mai mult nu-ţi pot spune nici n-ar fi adevărat.” . În continuare
mai pot fi citite autodeziceri precum „Mai mult nu se vede -/ e o
dimineaţă orbitoare.”. Steaua Singurătăţii ia forma unui monolog.
Chemarea adresată iubitei va rămâne fără împlinire, versurile mărturisesc
dorinţa, dezideratul, astfel încât modelul pe care se construieşte fiecare
din cele cinci strofe este cel al condiţiei „ireale”, care nu-şi va găsi decât
imaginar finalitatea, contrar unei realităţi prezente: „de-ai mai putea
veni,/ precum veneai,/ cu trupul tău incendiindu-mi trupul/ s-ar înroşi
pădurea sub zboru-ţi fără pată,/ Steaua Singurătăţii ne-ar asculta sărutul//
De-ai mai putea veni(…) ar învia în mine popoarele de cai…//De-ai mai
putea veni(…) m-aş înălţa din apă. Din apa-aceasta grea.”.
Absenţa iubitei este resimţită ca încătuşare, diminuare, ca sursă a
unei stări de suspendare, de „descreştere” a interiorităţii celui însingurat:
„ne-am lumina păcatul c-un sânge de zăpadă/ şi ne-ar păstra ecoul:
<Trupul prin care trupul…>”. Întregul text se structurează pe o suită de
contraste. Acestea redau şi potenţează tensiunea inerentă chemării,
intensitatea febrilă a invocaţiei adresate parcă unei muze: „iubire şi
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moarte, absenţă reală şi prezenţă ipotetică a fiinţei iubitei, păcat şi
puritate: s-ar înroşi pădurea”.
Chemarea îşi rămâne sieşi singurul şi ultimul gest. Sub Steaua
Singurătăţii, singurul mod posibil de a te bucura de prezenţa iubitei este
reconturarea ei idealizată, dematerializată, fulgurantă. Acest tip de poezie
aduce cu sine un sens demitizat, parodic şi polemic în raport cu marele
teme ale poeziei tradiţionale.
Fără să se desprindă cu totul de imaginarul decantat al purităţii
(„tâmpla – timpan…pe care tot ce cade sună”, ochii „doi solzi de aur”,
„blindaj de hermine”), O zi în natură indică un pas important către un
discurs pentru care poetica transfigurării, dominantă până acum, este
simţită ca inadecvată pentru exprimarea frământărilor autentice ale
subiectului. Numai Nichita Stănescu (de la care Dorin Tudoran
împrumută unele atitudini lirice) în câteva din poemele sale dedicate
adolescenţei, ca stare de graţie, a atins o asemenea osmoză între lumină şi
materie, între situaţie şi gest, între sentiment şi imaginea lui. Astfel,
uneori, forţa plasticizării anulează aproape complet realitatea trăită, tâlcul
nu se mai lămureşte sub semn, încât realul fiinţează în pura lui imagine
interpretabilă la nesfârşit: „Ce să fi fost acea gură de peşte/ însângerată şi
tremurătoare/ în care apa mării se-auzea căzând/ ca o definitivă eroare?//
şi ochiul animalului rotind ultima rază ce revenea, târziu, din vise?”
(Ochiul). Dorin Tudoran este foarte aproape de acel Nichita Stănescu în
care diferenţa dintre eu şi non-eu se şterge, în care osmoza subiect-obiect
devine imagine ambiguă şi sunet gracil, în care cuvântul pare un simplu
organ al sufletului liric.
Ştefan Aug. Doinaş, în Lectura poeziei, afirmă că „una din stările
tipice pe care o realizează poezia lui Dorin Tudoran este sugestia
transparenţei materiei. În sensul acesta, poemul Acvariul somnului este
antologic: „Priveşti la geamul ce se subţiază/ şi devine din ce în ce mai
arămiu -/ neaşteptat trofeu în colecţiile toamnei// Vântul îl mişcă fărăncetare, uşor,/ ca pe o frunză de-arţar/ şi tot ce se mai poate zări/ prin
această membrană/ pare a fi/ doar sufletul sonor al unui acvariu.// Nici o
formă - / doar mişcarea imperceptibilă/ a unui nor de nisip/ plutind sau
destrămându-se/ ca o ploaie de aur îmbătrânit/ deasupra scoicilor
nemişcate.// Nici o formă,/ nici o tiranie a vieţii- / doar contururile
călătoare/ abia descifrabile/ ale sfincşilor de adânc/ împinse de-o lumină
foarte subţire,/ pâlpâitoare, ca un sunet/ prelins dintr-un flaut de porţelan
//Ori numai un exorcism târziu,/ un preludiu încremenit/ ca o veste sosind
dinafara timpului.”. Valoarea unei asemenea poezii, de o modernitate
acuzată, pretinde o lectură adecvată: „e, mai întâi, un refuz al formei
îngheţate (geamul) devine o frunză de arţar; apoi, o interiorizate a
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realului (viziunea este situată în adâncul unei mări), urmată de o
muzicalitate a lui (un „sunet prelins dintr-un flaut”); pentru ca în final să
ni se propună abolirea timpului însuşi. Procedeul se pare modern, fără
ostentaţie, datorită împingerii până la limita sugestiei: o serie de imagini
suplantează realul, oferindu-ni-l totuşi la modul concret, evitând să facă
din el o schemă abstractă. Tot ce este difuz, obscur şi nesigur în starea de
somn devine imagine limpede, conturată, palpabilă, prin intervenţia
viziunii marine. Un alt exemplu, un fragment din Cântec de flacără, reia
procedeul fuzionării realului obiectiv cu cel subiectiv, sub imaginea
devorării reciproce dintre mână şi flacără, dintre iubit şi iubită, un fel de
„stingere” mutuală a partenerilor: „Azi am simţit/ că n-ai decât/ O
singură mână/ Numai atât.//Azi am simţit/ Ieri m-a durut/ Singura mână/
Ce ai avut//Mâine voi şti/ care din ele/ Ţi-a ars acum/ Până-n plăsele…”.
Remarcabilă este, aici, şi mixtura abilă a ipostazelor timpului.”.
Poemul în proză Asediul, dedicat lui Mihai Eminescu, întăreşte
ideea că poetul pare conştient de mijloacele pe care le foloseşte. De fapt,
poemul e o artă poetică care se termină cu următorul vers semnificativ:”
La tâmpla poetului, legile spaţiului delirează.”. Este vorba de un delir
controlat. Dacă lumea din jur, lucrurile şi fiinţele, îl asediază pe poet sau
– dimpotrivă – se derobează atenţiei lui lucide, unica şansă a percepţiei
lirice este aceea a „intrării în transă” (Celălalt).
Poemul Banchetul leproşilor, dedicat semnificativ lui Eugen
Jebeleanu, are o sentenţiozitate tăioasă, amintind tocmai de versurile
angajat-civice ale dedicatorului: „Beau:/ Acelaşi pahar,/ subţiat ca o
amforă/ de aceleaşi valuri/ ale aceleiaşi mări;/ aceleaşi buze -/ aceleaşi
sorbituri// Mânca: / Aceeaşi bucată de carne însângerată;/ acelaşi sânge
mânjindu-le bărbile.//Muzica:/ Aceeaşi privire,/ din aceiaşi ochi./
Muzicanţii înţeleg şi cântă aceeaşi melodie/ la care se gândeau toţi//
Dansează: / Nu se mai ridică,/ se prind doar de aceeaşi mână;/ doar
trunchiurile dansează,/ în acelaşi ritm/ aceeaşi mişcare - / un mereu
acelaşi balans.// Zorile: / Aceeaşi rază a dimineţii/ îi găseşte în extaz -/ pe
degetele lor încleştate/ alunecă acelaşi inel/ de venin”. Finalul altui poem
(cel care dă titlul cărţii), dedicat lui Gellu Naum, ce reciclează imaginarul
transparenţei, sună aşa:” Dintr-odată, amurgul însângerat ca un creier de
poet”.
În alte locuri, „parcă o mână nevăzută/ ne-ar fi legat mâinile la
spate”, stropi de sânge apar, suprarealist, anunţaţi de un „vestitor” pe
ţărm de mare şi în atmosfera de „poem enigmatic” ce duce spre un final
grăitor:” Ca să-mi anihilez prea marea puritate”. „Minciuna frumos
ticluită” de la altă pagină nu sugerează altceva sau „covorul de flori pe
care s-a săvârşit amorul”. Toate acestea se asociază organic cu ideea
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fericirii obligatorii de sub regimul comunist:” Era o lumină stranie/ de
parcă toţi cei ce se aflau de faţă/ ne doriseră cândva binele/ fără să ştim//
Privirile clar dojenitoare/ sfâşiau subţirile noastre armuri de apă/ semn că
totul/ trebuia luat de la început.” (Elice).
Dacă autorul şi-ar fi gândit dialectic următorul volum, după
această O zi în natură, acela s-ar fi putut intitula O zi din istorie. De fapt,
el se numeşte Respiraţie artificială (1978). Observaţii foarte interesante a
făcut Ştefan Augustin Doinaş: „Pe cât de omogenă apărea existenţa în O
zi în natură, datorită acelei fuziuni între eu şi non-eu, datorită
transparenţei materiei şi a delestării sufletului în ascensiunea lui, - pe atât
de învrăjbită se arată realitatea Istoriei. O opoziţie ireductibilă se
stabileşte mereu, fie între eul liric şi diversele aspecte ale
contemporaneităţii, fie între „taberele” care se înfruntă pe scena ei.
Lumea privită sub unghi moral pare despicată de adversităţile ce se
constituie ca spaţiu al agresiunii înseşi. Poeme ca: Note la întâlnirea cu
Giordano Bruno, Primejdia clipei, Stop cadru, Traficanţii de râme,
Refren, Vârsta feroce, Singură, clipa – toate cuprind situaţii tipice ale
unui asalt al violenţei împotriva inocenţei şi lipsei de apărare, asalt care,
atunci când este proiectat din istorie în cosmic, se divulgă el însuşi ca o
„trădare a naturii”: „Într-una din nopţile acestei veri toride/ ni s-a
dezvăluit pe neaşteptate/ ceva din marile trădări ale naturii/ un fulger
visa/ să devină/ topor!”(Năprasnica revelaţie). Aşadar, este vorba de o
trădare a naturii umane, căci poetul ne obligă, în mod aluziv, să facem
corelaţia kantiană între legea morală din noi şi bolta înstelată de
deasupra. Fulgerul care se visează topor, ca şi carabina care se
consideră… piculină.(Refren) nu sunt decât semne, decât simptome ale
unei demonii a Istoriei, pe care poetul o denunţă de pe pragul modest, dar
ultrasensibil al propriei vieţi sufleteşti.”.
Abatorul imaginaţiei pare didactic, deşi curajul publicării la
vremea respectivă a însemnat ceva. „Cuvintele trec prin controalele/
Roentgen, sonic şi infraroşu” într-o „septică sală de proiecţie”, cu
imaginea, pe ecran, a unor maeştri cărunţi şi cu mâini agere care „pilesc
coarnele animalului” pregătit pentru arenă, cu „artere uriaşe” care
„pompează continente de frig absolut”. Respiraţie artificială propune un
mic spectacol al „reeducării/ uscaţilor plămâni ai pădurii”, cu adresă
repede identificabilă în realitatea imediată constrângătoare sub aparenţe
generoase. Alteori, înfierarea se face aproape blajin, indirect, în numele
şi cu mijloacele artei poetice care respinge strigătul şi blestemul, care se
mulţumeşte să speculeze, de pildă, asupra rezonanţei umaniste a numelui
Om în greceşte : Antropos:/ urlând,/ alergând/ alcătuire abjectă/ căreia
apa nu-i poate reflecta/ adevăratele clipe// Antropos:/ nume târâtor,/
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nume zburător,/ ucigând,/ plângând/ nume de necrezut!”. Finalul acestui
excepţional „Bocet”, în care patosul reţinut şi economia verbală îi
amintesc lui Ştefan Augustin Doinaş de Paul Celan, propune refugiul în
imaginar, recursul la idealul visat: „Antropos:/ gând de pe urmă/ al
naturii, / fiule/ şi tată,/ broască şi diamant, / lasă-te visului”.
În Tenebrele speranţei vorbeşte aparent despre „un mare artist al
antichităţii” care, într-o lume stagnată, cu „ storuri trase”, „ s-a apucat să
se şteargă la ochi”, fără să poată anunţa altceva decât întreprinderi
quijoteşti, ironizate din start: „Noaptea senină – harta cerului pâlpâie
ritmic, sănătos./ Nimeni n-aşteaptă zorile, /Dintr-o singură direcţie
strigăte de luptă, încurajări, rumoare,/ Un blazon înfloreşte, se vede,
crescând, ameninţă bolta senină ca o menghină cu fălcile oţelite./ Veşti
noi de la Mancha! Mari speranţe”. Accentele protestatare sunt evidente.
În Dreptul la frică renunţă la orice intermediere metaforică, propunând
„să bei lapte îndulcit cu miere de albine şi nu cu zahăr”, sau să visezi căţi încredinţezi sufletul unei mări fără faimă/ că bei laptele unui animal pe
cale de dispariţie.”. Aşadar volumul Respiraţie artificială este o carte de
poezie politică. Angajarea luptătorului conştient de riscul înfrângerii nu
se dezminte, încât finalul unui Prim testament, adresat Alexandrei, fiica
poetului, capătă accente patetice vibrante:” Cât despre tatăl tău află:/ că
el a fost dintre acei/ care au ridicat cuvinte deasupra capului,/ şi-au
plâns,/ ca şi cum ţineau deasupra-le/ piatra de mormânt a neamului lor”.
Punctul cel mai tensionat al protestului său liric îl atinge însă
Dorin Tudoran în ultima carte apărută în ţară înainte de exilul american.
Se intitulează Pasaj de pietoni (1978). „În mai mare măsură decît în
cazul altor congeneri – observă Mircea Martin -, producerea poeziei lui
Dorin Tudoran, conştiinţa poetică joacă un rol decisiv. Aşa se şi explică
absenţa, la el, a „artelor poetice” asumate ca atare. Acestea i se vor fi
părut inutile câtă vreme în chiar „schema” originară a poeziei sale e
implicată o reflecţie asupra condiţiei poetice. Iată cum îşi reprezintă el
interiorul unui poet, de fapt interiorul unei statui de poet:” Fără să-l
vedem/ fără să-i pese de noi/ el a jupuit/ dintr-odată singura mişcare/
statuia/ la poalele căreia/ claca noastră se prelungea/ de prea multă
vreme;// un simplu fâşâit/ ca şi cum/ o lamă de brici/ ar fi despicat o
draperie/ ca şi cum/ cineva ar fi despuiat/ un ştiulete de porumb/ şi dintro dată/ am văzut cu toţii/ nervii aceia de oţel/ vibrând ca o armată într-un
nor de sânge!”. Se observă o despărţire definitivă
de regimul
metaforizant al versurilor scrise anterior şi adoptarea ca şi exclusivă a
discursului de tip cel mult parabolic (La vie en rose), extins în stil
„jurnalistic”, adesea sec, alteori apăsat sarcastic cu pretenţiile poetizante
de orice fel. Marginea de tablă strălucitoare a balconului de bloc este
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contrapusă astfel, imaginilor din „vreo carte/ cu poezii/( în care) se
găsesc destule metafore”. Refrenul cunoscutei şansonete franţuzeşti, La
vie en rose, devine un soi de instrument de tortură a celui din nou
„reeducat”, silit să închidă ochii în faţa realului şi a propriei suferinţe:”
Nu se poate! Nu/ înţeleg ce e cu tine./ A, păi adică stai cu ochii
deschişi!/Închide-i!/ Aşa”/ Mai strâns! Încă puţin! Aşa!/ Şi ce dacă ai
început/ să lăcrimezi? Strânge/ cum se cuvine! Aşa!/ Şi dinţii! Foarte
bine!/ Tare! Cât poţi de tare/ şi nu uita – dinţii! Aşa!/ Ascultă:/ La vie en
rose.”.
Confesiunea unui meloman recunoaşte că singura muzică
autentică, „o muzică dintre cele mai concrete cu putinţă”, adică una
disonantă şi dezarmonică. O crudă parabolă a Mâinii de Pianist face
aluzie la situaţia poetului sub regim dictatorial. (Prin intermedia croat,
evocând figura torţionarului fascist Ante Pavelici, care caută în panerul
cu ochi omeneşti ochiul poetului). În poemul Câteva episoade
neromanţate din viaţa bunicului meu include certe inflexiuni groteşti,
anunţând, abia palpabil geana de lumină sepezită a unei noi sensibilităţi,
mai radicale. În viaţa literară de atunci pâlpâia, neconceptual, imperativul
erudit al intertextualizării, cu mici urcuşuri spre avangardism şi deviaţii
spre îndrăzneli formale. „ Poetul nostru – remarcă Ion Pop – e mai
aproape însă de Blaga şi de levitaţia pillatiană („de lipsa ta aproape mă
cutremur,/ de parcă viaţa-mi fuse doar adaos -/ plutesc, mă-ndepărtez/ madaug/ la legea marelui repaus//Căci nu te-aştept şi nici nu tremur, când
mă stropeşti cu aromatul paos -/ plutesc, m-ndepărtez, m-adaug/ luminii
sumă risipită-n haos”), dar câteva dintre poemele sale, inovatoare ca stil,
introduc în corpul lor fraze prozaice alogene (cum se întâmplă în
Naturalistul, unde apar pasaje din Darwin sau în deja amintitul poem
Câteva episoade neromanţate din viaţa bunicului meu, cu pasaje
interpolate din nuvelistica lui Marin Preda”.
Nici în De bună voie, autobiografia mea (1986), volum publicat
după plecarea din ţară, când defularea ar fi fost nu doar legală, ci
probabilă, nu sunt de găsit reportaje din realitatea imediată. În poemul
care dă titlu (fals) volumului „autobiografia” îi aparţine de fapt lui
Gaspar Sanz, licenţiat în teologie şi filozofie la Salamanca şi ghitarist la
Saragosa…”Nu regret nimic,/ Nici măcar anul închinat desăvârşirii
tânărului Don Juan;/ dimpotrivă/ Sper a nu vă îndoi de-această
mărturisire/ aveţi aici, alăturat,/ licenţa mea în philosophie.”.
Versurile poetului au apărut şi în diferite antologii: Semne
particulare(1979), Opţional Future (1988 şi 1999), Ultimul turnir
(1992), Tânărul Ulise (2000) şi Pisicuţ(Somnografii)(2010). În ultima
sunt poeme lungi, scrise între 2003 şi 2010, într-o „proză” aglutinantă şi
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derutantă, alternând uneori cu strofe ritmate şi rimate, cu dialoguri
interioare. Poetul se lansează într-o naraţiune vag autobiografică,
atemporală şi aspaţială, dar conţinând câteva detalii recognoscibile –
toponime, nume sau prenume, citate din poeţi celebri: Ferligetti printre
ei, dar şi frânturi din Alecsandri, Coşbuc, Eminescu” (Mircea Martin).
Dintre toate caracteristicile, cea mai importantă mi se pare tendinţa
către palimpsest. Din ea decurg şi celelalte: prozaismul şi tentaţia
neobosită a jocurilor de limbaj. Dorin Tudoran pare să umple acum cu
cuvinte noi spaţiile libere lăsate de tăietura versurilor. Apoi revine şi
operează, altundeva, altă secţiune. Ceremonialul acesta, urmărit printre
rînduri, este spectaculos. Un poem se numeşte Prima epistolă de la
fratele Tecumseh şi îi este dedicat lui Mircea Mihăieş. Un altul, în
contrapondere, Ultima epistolă de la fratele Tecumseh, adresat lui Mircea
Martin. Pe lista scurtă a destinatarilor mai figurează: Mariana Marin,
Ileana Mălăncioiu şi Nicolae Prelipceanu.
Aşadar, poezia lui Dorin Tudoran se schimbă programatic de la un
volum la altul, încercând alte perspective şi alte mijloace poetice
diferite,în mod evident,de promoţia ’70.
III. PUBLICISTUL
„În activitatea unui scriitor, publicistica echivalează cu una din
probele reginei atletismului – decatlonul. Greu de spus căreia anume îi
seamănă. Pentru fiecare autor în parte, ea poate fi lungimea, sprintul,
fondul ori înălţimea. De multe ori, toate acestea la un loc. Depinde de
suflul pe care-l ai. De felul cum înţelegi să te dăruieşti ori să arzi. De
regimul de rezistenţă în care-ţi propui să întâmpini cele din jurul său”,
mărturisea Dorin Tudoran, având în vedere acest aspect al activităţii unui
scriitor care se ia în serios şi într-un domeniu ce, de cele mai multe ori,
este considerat non-literatură.
Martori oculari (în colaborare cu Eugen Seceleanu), 1976,
cuprinde „pagini din revistă” ce au trecut în „carte”. S-a dovedit că
reportajul are „cea mai incomodă condiţie în faţa timpului. Numele
personajelor şi locul întâmplărilor contează mai puţin. Au rămas
mentalităţile, nu persoane, cât exponenţi „ ai unor deraieri de gând, faptă,
conştiinţă”. Un „portret” interesant este făcut ţăranilor – „mari bărbaţi ai
pământului”, care merg la Congres „doar să ne plimbăm şi să batem din
palme”. Vin cu idei despre păşuni, prelucrarea lemnului. Au spirit de
observaţie: „Noi facem agricultură pe pante de 45 de grade. Tractorul
mere ori cu nasul sub roţi, ori sub şenile, ori cu el în nori. Tractoristul
când vede că nu mai poate tractorul, îl opreşte şi-i zice: „Linişteşte-te,
copile, că mai bine ţi-o mere”. Uite, vezi matale dârele alea? Asta225

nseamnă că tractoristul care a lucrat pe aici a mers într-o patra şi cu un
tub înfundat. Asta face la 100 de hectare 10 lipsă”. Interesant e şi
„Gândacul de Colorado nu lucrează după regulament”. Aduce în primplan absurdul din regulamentul piloţilor de utilitare:” Adică eu zbor, văd
sub mine un foarte grav accidentat, să zicem, am condiţii să aterizez şi
să-l salvez, dar n-am acest drept” (p.225).
Alături de reportaje care depun mărturie despre destine
exemplare, despre vieţi întregi închinate muncii, despre abnegaţie şi spirit
de sacrificiu, în carte este luată în răspăr fuga de răspundere, minciuna,
lenea, meschinăria şi parvenitismul. E reprezentată o societate dinamică.
După doi ani apare o altă carte care are ca „geneză” tot activitatea
de la „Luceafărul”. E o carte de interviuri. Timpul sub aspectul său
cronologic are aici calitatea de ordonator. Cartea are următoarea remă: La
cumpăna veacurilor, Amintiri despre – dar nu numai, Avangardă,
Debuturi ale deceniului patru, Trei universitari şi Din debuturile
„Literaturii noi”. De exemplu, din interviul Ioanei Postelnicu am aflat că
„…după dispariţia lui E. Lovinescu, cenacliştii tineri tânjeau după acel
spirit al lecturii. Erau dezorientaţi, căutau o autoritate critică. Căutam un
loc unde să ne întâlnim, să citim, să reînviem cât de cât atmosfera
pierdută. Am oferit casa mea şi că l-am avut ca musafir pe Tristan Tzara
(257). De la Constantin Ciopraga am reţinut exemplu de perfectă
corespondenţă om-operă. E vorba de Albert Camus. „Opera lui transmite
atâta sinceritate, încât e imposibil să rămâi insensibil la mesajul ei
uman” (266). Al. Piru a recunoscut că nu-i place să vorbească „de
ascendenţa, naşterea, copilăria şi adolescenţa” sa. A precizat doar că
numele îi vine de la grecescul „pyros” (foc). Despre menirea criticului,
Piru spune că e nevoie „să se afle în relaţie cu cărţile şi mai puţin cu
autorii. Relaţiile cu cărţile sunt mai sigure, mai adevărate. Autorii sunt
deseori mult prea imprevizibili” (284). Din Debuturile „Literaturii noi”
, interviul lui Ştefan Augustin Doinaş merită reţinut. E generaţia care „a
adunat laolaltă” nişte „astrali, viciaţi de cultură”. La „Cercul literar” de la
Sibiu s-au nimerit poeţi care „aveau o dublă rădăcină:” pe de o parte
capacitatea de a institui un climat intelectual deschis, îndreptat exclusiv
spre studiu, spre cultură, pe de altă parte, un fel de presentiment, un
instinct, devenit cu timpul conştient – că şansa de a ne afirma ca scriitori
stă şi în coeziunea grupului nostru, în ţinuta lui spirituală şi morala
unitară”. Portretul lui Radu Stanca este, de asemenea, memorabil:” Era,
mai întâi, un spirit matur, cu o temeinică cultură estetică. Paradoxal şi
strălucitor în formulări, de o dezinvoltură elegantă a ideii, el era
totdeauna un adevărat izvor de sugestii în probleme de teoria artei, de
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estetică, deşi ironic şi analitic, el avea în acelaşi timp capacitatea de a
contura imediat o teorie, o explicaţie de ordin general.(353).
A existat un moment în care Dorin Tudoran visa să realizeze o
istorie a literaturii române contemporane în…100 de interviuri. Această
istorie a fost „abandonată” cam la jumătatea drumului. Nostalgii intacte
(1982) conţine „plăcute dialoguri” . Fiecare interviu are câte un moto.
Iorgu Iordan spunea „ca şi poetul, vorbitorul e un creator; unul anonim”.
Acesta face un portret negativ profesorului de română:” Până la Liceul
internat de la Iaşi, n-am citit nicio carte de literatură! Profesorul meu de
română din Tecuci era un moşneguţ care cred că avea drept studii numai
liceul. Nici măcar gramatica n-am învăţat-o de la el” (51), pe când la
Ibrăileanu ţinea ca „ la o femeie frumoasă din familie. Ca la o mătuşă în
vîrstă, dar mereu frumoasă.” (56). Pentru Saşa Pană, cititul era o regulă a
casei, pentru că s-a născut „într-o casă ce era şi redacţie”, la cinci-şase
ani, deja începusem să iau parte la viaţa redacţiei”. Şi poveştile continuă,
încât îţi este greu să laşi cartea din mână. În viziunea lui, „în lipsa
avangardei, scriitorul ar fi blestemat să fie un slujbaş al calapodului,
adică să facă mereu ceea ce au făcut alţii înaintea lui.”.
Peste tot întâlneşti portrete ale marilor personalităţi, dascălii sunt
la loc de cinste:” Pârvan era şi un educator prin excelenţă. Iorga, acest
„dascăl al naţiunii”, combătea fascismul, tendinţele de fascizare a
ţării…”(179). Mesajul din interviul lui Marin Sorescu ar trebui să fie
cunoscut de tot tineretul. „Nu s-a văzut încă săpător care să fi ajuns în
partea cealaltă a pământului fără să întâlnească izvorul menit să-l urce în
slavă. Viu sau mort!”.
Adaptare la realitate (1982) este „mărturia unui om care nu are
decât o singură pretenţie în ceea ce-l priveşte. Aceea de a fi un om
viu(…)., activitatea unui scriitor e alcătuită din Litera şi Viaţa”. În
capitolul Litera găsim tot „ ce ştim de viaţa trăită la masa de scris” şi în
Viaţa a fost cules cu o plasă de fluturi din omul deghizat în reporter. (5).
Prima parte conţine subcapitolele: Cinstite umbre şi Literatura şi viaţa
literară, iar a doua: Pur şi simplu reportaje şi Cronica pretenţiilor.
După 1990, a mai publicat Ghilotina de scrum (dialoguri) şi
Kakistokraţia (1998). Colaborează sporadic la reviste din ţară. Din 1996
susţine o rubrică la revista „Vatra” sub titlul Zigzag, iar din 1997 –
rubrica Pupat toţi PiaţaUnivers’tăţi, în „România literară”.
În opinia mea, reportajul în modalitatea abordată de Dorin
Tudoran nu-şi va pierde interesul şi valoarea informaţia. Activitatea sa
publicistică este în pas cu moda, scriitorul având un blog în care, zilnic,
scrie despre tot ce consideră că merită atenţia cititorului.
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IV. DISIDENTUL
„Iată singura carte pe care nu ar fi trebuit sa o scriu. Era suficient
că am trăit-o. De fapt nu eu am scris această carte – ea m-a scris pe
mine.” Cu aceste observaţii îşi deschide Dorin Tudoran Preambului &
Concluzie la cartea sa Eu, fiul lor – Dosar de Securitate.
După plonjarea în „oceanul de otravă” al celor 10.000 de valuri de
fiere, Dorin Tudoran se recunoaşte în două închipuiri. În prima dintre
acestea apare, pur şi simplu, ca ţintă a securităţii şi i se spunea
„obiectivul”, „elementul”, „duşmanul poporului” sau „Tudorache”. În
cea de a doua se simte un „altcineva”, o „stranie fiinţă” despre care spune
că „nu sunt sigur când sau dacă voi scăpa vreodată”. „ De la o vreme, nu
am mai fost fiul mamei mele – Maria – şi al tatălui meu – Gheorghe. Am
fost înfiat ilegal, practic răpit, de femei şi bărbaţi foarte interesaţi de
grupa mea de sânge şi profund iritaţi de structura mea genetică.”.
„Cititorul de cursă lungă” află că disidenţa lui Dorin Tudoran probează
prin forţă şi tensiune. Dorin Tudoran era cetăţeanul normal al unei
societăţi guvernate de un regim anormal. N-a cerut prea mult, a vrut să
muncească decent, n-a dorit o bună bucată de vreme să părăsească ţara şi
a pledat pentru drepturile sale în mod transparent.
Că l-au înfiat cei de la Securitate, că au făcut schimbări în viaţa
sa, stă mărturie prima notă din arhiva „Fond informativ”, dosar nr.
233433, unde i-au greşit luna naşterii, confundată iunie 1945, cu iulie
1945.
Cu ocazia Conferinţei Naţionale a Scriitorilor (1976) şi cu alte
ocazii, luând o opoziţie de frondă, cu care a avut succes în rândul
scriitorilor (fapt ce i-a adus alegerea sa în Comitetul Fondului Literar şi a
Comisiei de Cenzori a U.S.R.), a susţinut următoarele idei: „tinerii
scriitori sunt neîndreptăţiţi, posibilitatea de a călători în străinătate a
scriitorilor este limitată, există o critică imorală determinată de condiţia
materială necorespunzătoare a criticilor „plătindu-se oameni să caute
„şopîrle” ce creează o nouă meserie: suspiciunea”.(p.70).
Conducerea „Luceafărului” îi respinge un text în care afirma că
„tinerii scriitori sunt o generaţie laşă, uşor de cumpărat cu funcţii şi
bani”. La Conferinţa Naţională a Scriitorilor (1977) şi la Colocviul
Naţional de Poezie de la Iaşi (1978) avea să ridice sălile în picioare prin
rectitudinea cumva ireală a discursurilor sale despre obsecviozităţile din
spaţiul literar, cu extensii la zona politică, socială, economică, morală.
Radu Ioanid citează câteva din frazele explozive rostite de Dorin
Tudoran la Colocviile de la Iaşi: „La noi se îngăduie prea mult
lichelelor…poezia patriotică este talanga la gâtul adevăratei poezii…nu
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avem nevoie de cunoştinţe în curs de dezvoltare…”(p.25). Sunt
numeroase note (p.86-89) care fac referire la evenimentul respectiv şi
apelativul dat lui Adrian Păunescu.
Dorin Tudoran a fost puternic implicat în demascarea plagiatelor
întreprinse de Eugen Barbu (cu alte cuvinte, copierea din Paustovski,
Erenburg şi Malraux) şi de Ion Gheorghe (plagiere după Lao Tse), cazuri
grave de furt intelectual. Despre plagiatul lui Eugen Barbu au scris,
printre alţii, Nicolae Manolescu, Marin Sorescu şi Mircea Iorgulescu.
Cazul furtului comis de Ion Gheorghe era uşor de dovedit. „Tehnica”
folosită de plagiator se rezuma la frângerea originalului în versuri şi
„potrivirea” unor rime la textul luat, prea deseori mot a mot din sursa
nemenţionată de poetul nostru (p. 547). Cenzura, partidul şi Securitatea
au blocat publicarea textului lui Dorin Tudoran, însă articolul „Plagiatul
Ion Gheorghe din Lao Tse – Despre o anume cărare şi prea puţina ei
virtute…” a fost difuzat la Europa Liberă. De asemenea, Dorin Tudoran
atrage atenţia la un alt aspect: „Substituirea de mitologii (e) un procedeu
nu doar fraudulos. El conduce la foarte grave consecinţe.(p.550). Dintr-o
„Informare” (p.63) aflăm că „Poetul Dorin Tudoran de la „Luceafărul”
având în spate „mafia” Geo Bogza, Eugen Jebeleanu etc. urmăreşte să
scoată din conducere pe redactorul şef al revistei şi pe subalternul său –
Nicolae Dragoş şi Mihai Ungheanu” sau „Tot acest „grup de dreapta”
urmăreşte pregătirea unui mare scandal, legat de noul congres al tinerilor
scriitori, ca un fel de reeditare a „Colocviului de la Iaşi”. Atenţie mărită!
Este evident caracterul anticomunist al acţiunii!!!”(p.105). Însă istoria
disidenţei lui nu poate fi redusă la un simplu conflict între grupuri
literare. În 1983 îşi dă demisia din P.C.R.
Peste Dorin Tudoran oamenii securităţii prăvălesc o avalanşă de
„planuri de măsuri”, „planuri de dirijare”, „note”, „note sinteze”, „note
raport”, „note de analiză”, „rapoarte informative”, „stenograme”.
Extenuat de contrele vehemente ale lui Dorin Tudoran, unul dintre
ofiţerii de securitate exclamă aproape clacând:” Domnule Tudoran, de ce
tot timpul trebuie să avem probleme cu dv.?”(276). Interesantă este
„nota” transmisă de Agenţia France Presse:” Poetul disident român Dorin
Tudoran (33 ani) a declarat la Bucureşti unui corespondent al Agenţiei
France Presse că a primit, la începutul lunii noiembrie 1984, două scrisori
anonime prin care era ameninţat cu moartea, dintre care una se referă în
mod implicit la asasinarea preotului polonez Jerzy Papieluszo. Dorin
Tudoran a precizat că una dintre cele două scrisori, care i-a fost strecurată
pe sub uşă, conţine următoarele cuvinte „şi noi avem lacuri de
acumulare” (se reaminteşte că trupul preotului polonez a fost găsit într-un
lac de acumulare de pe Vistula.).
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Cealaltă scrisoare, a adăugat Dorin Tudoran, precizează: „În
această iarnă vom ucide porcii”.
Aceste ameninţări, apreciază poetul român cu nelinişte, fac parte
din campania de hărţuire a cărui victimă este din 1982, când şi-a depus
carnetul de membru al P.C.R. şi a criticat politica culturală a
conducătorului de partid şi de stat, N. Ceauşescu.
Din acel moment, Dorin Tudoran, care nu a primit autorizaţia de
emigrare, trăieşte izolat. El este şomer şi i s-a interzis să publice. (p.429).
Securitatea a reuşit să facă un calvar din viaţa lui Dorin Tudoran,
la rândul său, a ridiculizat şi supus la grele cazne o poliţie politică ale
cărei puncte vulnerabile le-a scanat migălos şi le-a ţintit cu precizia unui
lunetist de elită. Pentru că se compune din multe texte scrise, disidenţa
lui Dorin Tudoran este elegantă şi atentă la maniere. Scrisoarea adresată
lui Dumitru Radu Popescu, preşedintele U.S.R. la acea vreme, pare o
lungă confesiune a celui trimis într-un proces penal, însă ea comunică un
abuz … dinainte comunicat”. „Vărsarea dintr-o categorie de infracţiuni
în alta, cu un anumit scop” /de a fi trimis printre borfaşi, la penal”(
p.499). Meticulozitatea lui stilistică pare epatantă.
O scrisoare ajunsă la „Europa Liberă” şi difuzată în 30 octombrie
1983 începe cu un reproş cordial privind „scuzabilele inexactităţi de
lectură” ale unor texte ale sale transmise cu câteva luni mai devreme de
acelaşi poes de radio (p.529). Nobleţea îl obligă la politeţe, astfel lui
Ceauşescu i se adresează cu „Excelenţă”: „Lăsaţi-mi, Excelenţă, nealterat
acest drept de a greşi pe cont propriu, care este sarea şi piperul oricărei
aventuri existenţiale”(p.528). Citită în întregime, scrisoarea dovedeşte
curaj, puritate morală, respectul pentru cuvânt şi sensul lui (de exemplu,
nu acceptă formularea Cerere de emigrare ori Cerere de plecare
definitivă din ţară, ci opţiune).
În felul acesta, dintr-un „obiectiv” a ajuns „personaj” într-o
poveste despre cutezanţă şi onoare. Şi urmărindu-se ca „personaj”, Dorin
Tudoran a avut parte şi de surprize. A înţeles că printre turnătorii săi de
„o calitate execrabilă” (p.40) s-au strecurat şi prieteni. Cu toate aceste
relevări ale nonconformismului său justificat moral, etalate în cele peste
10.000 de pagini din dosarele sale de urmărit al Securităţii ceauşiste,
Dorin Tudoran, printre dizidenţii români, rămâne dizidentul atipic.
Activitatea de scriitor a lui Dorin Tudoran a urmat un traseu
sinuos, cu pauze mari de prezenţă în spaţiul vieţii literare româneşti, însă
nu şi la masa de lucru. Dovadă sunt recentele apariţii editoriale şi premii
care vorbesc nu numai despre valoarea neperisabilă a scrierilor sale ci şi
despre o operă cu lungă bătaie în timp. Premiul Naţional de Poezie
„Mihai Eminescu” pentru Opera Omnia l-a adus din nou în atenţia criticii
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literare. Aşa cum spunea şi Laurenţiu Ulici „Poezia nu poate lua locul
codului moral sau al opţiunilor conştiinţei istorice, dar poate, dacă poetul
are forţa de a-şi domina cuvintele, să le cristalizeze într-o emoţie estetică.
Autorul Pasajului de pietoni o are.”
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Glisări
nocturne

o cronică literară de Octavian Mihalcea
Primul ciclu al cărții lui Cassian Maria Spiridon, Poeme în balans
(Editura Charmides, Bistrița, 2013), sugestiv intitulat Poeme din vremea
când eram foarte tânăr, evidențiază un flux poetic animat de aprige pulsiuni
existențiale, meditațiile asupra soartei stând sub spectrul umbros al
neantului. Verbul creator redă cu fidelitate caracterul supliciant propriu
acestei ambianțe. Simțurile se ascut, se pietrifică, contondentul caracterizând
un statut problematic al ființării, unde nici evadările spre transcendent nu
mai sunt viabile: "la Cina cea de taină/ nu voi fi prezent/ din pâine nu voi
rupe/ din vin nu voi lua parte/ carnea și sângele Tău/ foamea și setea nu-mi
vor potoli// carnea și sângele Tău/ carnea și sângele Tău// sînt carnea și
sângele Tău". Nocturnul pare să acapareze totalitatea traseelor cotidiene,
ceea ce creează senzația unui peceți bacoviene, apăsătoare paradigmă a
simbolurilor obscurității: "afară era ceață/ perdeaua înșelată închipuia
fantome/ lebede cum cad răstignite/ ucise de-o ploaie de raze// din turnuri se
vede pustiul/ pas cu pas mai aproape de ziduri/ - mai am sau nu o iubită - /
chipul/ acum înțeleg/ uneori mă-nspăimântă/ cu încremenirile lui de statuie//
deodată/ sunt liber/ îmbrăcat într-o umbră". Morganatice extensiuni ale
conștiinței artistice vin să realizeze saltul. Golul istoric flanchează aceste
apăsătoare versuri afine dezintegrării. Următoarele poeme, reunite sub titlul
Inelul cu agat, amintesc de profunzimile liricii magistrului Mihai Ursachi,
creatorul acelui volum de referință, Inel cu enigmă. Iată, la Cassian Maria
Spiridon, un spațiu al enigmelor nedisimulate, păzite de Lună: „cetăți ce
înzidesc imperiul/ stau pe creste în risipă/ ai viața luminată de stelentunecate/ și îndrumată/ de voci din subterană". Aici, iubirile își pot asuma
romantismul. Au loc geneze (h)ermetice pe fondul cromatic al
profunzimilor. Versul se împotrivește extincției într-o procesiune cuprinzând
232

stele, iluzii și sânge, fantasme ce invocă zorii. Erotica versurilor are valențe
acvatice, abisalitate sub deschis cer melancolic. Iubirea inspiră pasaje lirice
care metamorfozează sfâșierea în speranță, cu toată prezența covârșitoare a
morții. Atmosfera siderală întreține enigmele: "roua tăiată de razele palide/
reflectate de fața polară a stelei/ se deschide pe meninge/ o gură fără oxigen/
nemiloasă/ plumbuită în grota sinapselor". O mistică numire a imensităților
fluide protejează expansiunea sentimentelor, act cu vădite conotații
soteriologice. Dar spaimele nu dispar, presărate pe parcursul unei
problematizante situări între imaginar și real. Sunt căutate urme ancestrale,
beneficiind de protecția inelului cu agat, comuniune cu zeii protectori ai
spiritului. Inflamările au "o complexă geometrie și culoare", elan vital
specific marilor căutări. Ca jarul aruncat în nămeți, al treilea ciclu poetic,
subliniază revenirea sentimentului de weltschmerz, cu îndoielile aferente:
"umede/ dealurile sînt îmbrăcate în verde/ umbra-nserării e tot mai
răcoroasă/ stăm risipiți la mesele ploii/ neîndurători urmărim/ mișcările
frunzei/ căderea". Un atașant tip de paseism moldav conferă textelor speciale
profunzimi. Prezentul evidențiază periculoase spectre fără anvergură: "ce
bărbi despicate/ ce frunți dezgolite/ ce inimi golite/ ce mâini îmblănite/ ne
fac și desfac viitorul". La nivel esențial, istoria va fi mereu la fel, veșnică
reluare a încercărilor. În zone ideale stăruie „marșul vegetal către soare”,
apropiat sacramentelor. Ruinele de la Stonehenge certifică permanența
vibrațiilor sublime, împreună cu paradoxul deja asumat al „porților în
lacrimi zăvorâte”. Sunt amintite și virtuțile Levantului, spațiu care degajă un
magnetism percutant, brăzdat cu importante figuri mitologice. Dar, peste
toate estetizările, persistă funciara înstrăinare, obscuritate existențială
hărțuind lumina: „cine în așa pământescă/ amânare/ când anotimpul își
refuză prezența/ n-ar dori să renunțe/ să-și lepede gloria/ lespedea ei
efemeră/ să fie doar frunză/ culcată pe glie/ să fie doar humusul/ cel hrănitor/
noi îmbuibați cu iluzii/ sîntem îndestulă haleală/ viermelui biruitor”.
Heraclit din Efes, Dante, războinicul Ares sau Thales milesianul, iată numai
unele dintre figurile paradigmatice care însoțesc această curgere învolburată.
Finalul volumul e grupat sub titlul Într-o zi a bătut vântul de la răsărit.
Spectrul radicalei despărțiri e în proximitate: „mereu mai aproape e clipa/
când nu voi mai fi/ zăpada/ și după/ va fi la fel de albă/ copii mereu mai
înalți/ pomii când verzi/ când uscați/ inimile tot mai aproape/ de sufletele
urcate la cer// lințoliul alb de omături/ îmbracă/ întregul zbucium”. „Urme
umede și reci” populează labirintul existențial. Căutările poartă uriașe
poveri, supliciante pentru suflet. Pluralitatea autoscopiilor încearcă să-și
croiască drum prin viscerele destinului. Poemele lui Cassian Maria Spiridon
resimt cu maximă acuitate opacitatea înconjurătoare, rezultantă a statutului
existențial de aruncat în lume. Un apăsător mister va persista mereu pe calea
ce duce în „Cetate”.
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Un poem de
Ioan Vasiu

Cămăşile de vise
ceas după ceas şi clipă după clipă
se scurg prin noapte ca printr-o firidă
când dragostea pe rug se înfiripă
şi vântul moare într-o vale-aridă
în stoluri liliecii fug de moarte
ducând cu ei tăcerea insolită
doar noi mai răsfoim ca pe o carte
amorul ce-ntre noi se tot agită
abia în zori când soarele răsare
şi lepădăm cămăşile de vise
iubirea noastră merge la culcare
supusă unor legi încă nescrise
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Kaos Moon:
profanarea
cea de pe
urmă*
un eseu de Gheorghe Mocuţa
Literatura e tot ce nu s-a scris încă
Pornind de la ideea că literatura „e tot ce nu s-a scris încă”, Ştefan
Caraman îşi duce în răspăr obsesiile mizerabiliste, croindu-şi un blog de
bărbat fatal şi scriindu-i iubitei sale reale ori imaginare („Băi Rita”!) cam tot
ce-i trece mai licenţios prin cap. Primele rânduri ale jurnalului conţin, în
esenţă, cam tot ce se va întâmpla în cele peste 600 de pagini de jurnal:
“Dragă Rita, mi-am tras blog.
La un metru de mine, dincolo de fereastră e noroi, trec maşini,
indivizi şi curenţii de aer. Locuiesc într-un oraş de căcat şi nu regret. Ăştia
au pus pe stâlpi instalaţii cu steluţe, brăduţi şi moşi crăciuni. Unele
funcţionează, altele nu. Să mor eu, întunericul e mai evident atunci când îl
luminezi. Mă doare un ciot de măsea. Nu iau antibiotice. Să lupte dacă vrea
să trăiască. Ţi-am scris un e-mail “să te fut”. Tu mi-ai răspuns, “aşa e
frumos”.
Ce simplu e să scrii căcaturi pe net”
Şocant, licenţios, profanator!
Autor cu o bogată activitate experimentalistă, dotat cu o inepuizabilă
poftă de a se risipi (Din Chaos, Doamne, am apărut şi m-aş întoarce-n
Kaos!), Ştefan Caraman îşi dezvăluie trăirile cele mai calde şi abandonurile
cele mai intime şi îşi exhibă libidoul cu o poftă nebună de a spune totul, în
sensul sincerităţii cele mai cinice şi a unor dezvăluiri cumplite. Dintr-o
mărturisire nevinovată, paginile sale impudice, agresive, iritate, devin o
expresie a răului şi a imaginaţiei malefice. Îşi începe jurnalul la sfârşitul
anului 2009 şi îl continuă vreme de cinci anotimpuri. Povesteşte cum s-a
apucat de fumat, s-a lăsat şi s-a apucat din nou. Cum scuipă şi cum se simte
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în timp ce fumează. Urmăreşte peisajul lumii de la geam, se uită după
piţipoance şi femei şi îşi dă drumul la imaginaţie într-o direcţie cinică,
pătrunzătoare, sceptică şi neruşinată. De bărbat fatal, neconsolat. De
cuceritor frustrat.
Intră în pielea unui „şmecher care judecă oamenii care trec prin faţa
ferestrei”. Destin de solitar înrăit, fără complexe şi fără limite, într-o lume
care nu are nicio şansă să-şi schimbe direcţia. Cartea e greu de citit, e mai
simplu să o abandonezi din cauza limbajului vulgar, respingător, a nuanţelor
scabroase şi a imaginaţiei mizerabiliste. E chiar o culme a mizerabilismului.
Cine reuşeşte să citească mai mult de zece pagini începe să înţeleagă că miza
cărţii e chiar mizeria rasei umane. Aşa că mai bine o citim fragmentar, ca pe
un viciu ascuns.
Să nu uităm că ascensiunea prozatorului şi dramaturgului are de
suferit în prezent datorită unor texte compromise de exacerbarea atitudinii
„mizerabiliste” şi de folosirea excesivă a expresiilor licenţioase, înregistrate
live. Referindu-se la povestirile din Piano Man (2000), criticul Alex.
Ştefănescu, (cel care l-a remercat la debut!), crunt dezamăgit, comentează:
„S-ar putea ca autorul să-şi facă iluzia că prin astfel de trivialităţi conferă
autenticitate prozei sale. Se înşală. În realitate, nu reuşeşete decât să-şi
piardă creditul de care se bucura în faţa cititorilor, divulgându-şi imaturitatea
intelectuală şi lipsa de bun-gust, atât de bine ascunse până acum.” (Alex.
Ştefănescu, Ceva care seamănă cu literatura, 2003, p. 29)
Cu toate acestea Scrisori către Rita poate fi citit ca un roman, ca un
jurnal al singurătăţii şi intimităţii în criza cea mai profundă. Relaţiile cu
semenii şi cu corpul, - pe linia generaţiei 2000, scriitura dezinhibării de la
Al. Vakulovski (Pizdeţ, Letopizdeţ), la Ioana Bradea (Băgău), Ionuţ Chiva
(69), Claudia Golea (Vară în Siam), Ioana Baetica (Fişă de înregistrare), sunt duse până dincolo de orice limită, până la delir. Un delir al bărbatului
înrăit, brutalizat, un cuceritor care bravează, un detractor al corpului care îşi
manifestă dispreţul faţă de ceilalţi şi morala lor, dar şi faţă de sine, într-un tir
continuu al înjurăturilor şi expresiilor licenţioase, printr-o abandonare totală
a umanităţii şi a aurei mistice a fiinţei. Sunt pagini care nu se pot cita, ele ar
şoca orice cititor normal. A se vedea pagina 202 şi următoarea.
Urletul animalului din om
Abulic, odios, mizerabilist până în măduva oaselor, naratorul ia
toate valorile umanităţii şi le trece prin maşina de tocat carne a imaginaţiei
sale schizoide. Intenţionat schizoid, respingător, catastrofic, haotic, lunatic,
kaos moon. Profanarea cea de pe urmă a existenţei. Urletul animalului din
om:
„Băi, deci sunt puţin abulic.
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(…) După aia am început să urlu. Băi, deci nu voiam să urlu dar
urlam. Îmi venea pur şi simplu, îmi ieşea din gât. Băi şi era o notă tragică,
urlam a jale, nu ştiu, că mă impresiona şi pe mine. Şi cu cât eram mai
impresionat cu atât urlam mai patetic. (…)
După aia nu mi-a mai fost aşa frică. Până la urmă eram la prietenul
meu acasă. Fusesem împreună la futut, mâncasem din mâna lui, m-a scăpat
de o familie de purici, nu putea să-mi facă rău. M-am întors în living. Băi,
deci nu-mi venea să cred. Toate erau la locul lor. Exact ca înainte. Sus, din
tavan leagănul. Linişte şi pace. Se auzea robinetul din bucătărie – pentru că e
defect. Pe afară treceau ăştia, erau mulţi şi ţineau lumânări aprinse. Totul,
mai puţin Nic. Băi, nu-l găseam şi pace. L-am strigat de câteva ori, nu mi-a
răspuns. M-am panicat un pic, apoi nu m-am mai panicat. M-am aşezat la
calculator şi mă uitam. Şi bai înţelegeam. Shit! Era deschis blogul. Am citit.
Între noi fie vorba e cam nefutut omul. Sau era, pula mea… Dar e talentat,
dă-l în gâtu mă-sii, că am râs la câteva poante. Am pus lăbuţa pe taste şi am
scris.”
Eroul se conturează prin revolta împotria convenţiilor şi a falsităţii
semenilor, împotriva valorilor tradiţionale şi a ipocriziei sociale pe care le
respinge prin mici scenarii sadice şi înveninate. E un erou „autenticist” prin
limbaj, un anti-erou care te absoarbe cu filosofia lui negativă, anti-umanistă;
bravează prin dorinţa de a fi rău, „bad” (sâmburele vieţii era egoismul?!), de
a deveni un revoltat neoromantic; experienţa sa e tulbure, fără a fi
emoţionantă. Emoţiile sale sunt subemoţii, iar eroul va fi subomul noii
subculturi. Sunt chestii care nu s-au mai scris.
Din multe pagini emană o mecanică a sexului şi a cărnii şi un mare
plictis. Inclusiv bucuria de a trăi plictisul, vidul, decelebrarea. Revolta,
instinctul natural şi experienţa masculului, cu faze pornoşocante, se conjugă
cu orizontul unei culturi despre care Nicolae Manolescu a spus, cu referire la
generaţia douămiiştilor, că e „castrată spiritual şi moral”:
„Băi Rita, într-o zi va trebui să întorc spatele tuturor şi să apuc calea
ultimei călătorii, cea mai lungă dintre toate, la capătul căreia mă voi întâlni
cu toate rugăciunile voastre, cu toate aşteptările înşelate sau nu, cu mama, cu
tata şi cu propriile mele braţe – care mă vor strânge, apoi mă vor lua de după
umeri şi mă vor conduce prin salonul unde mă aşteaptă pregătit orgasmul
unei femei care mă va trimite mai departe; într-un nou ciclu.”
Kaos Moon, Scrisori către Rita e ultima inovaţie în materie de
confesiune a generaţiei 90; una barbară, expresivă, sfidătoare.

*)
Kaos Moon, Scrisori către Rita, Editura „Tracus Arte”, 2012
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Ucenicul

o proză de Mihai Pascaru
I
Adolescenţa lui Andrei Dumitriu, ca orice adolescenţă de altfel,
trebuie privită într-un anumit context, dar fără a exagera în sensul acesta,
vârsta adolescenţei având legile ei naturale mai mult decât oricare alta,
un fel de legi ale gravitaţiei sale, că să subliniem cum se cuvine
implacabilul lor. Sigur, în adolescenţă şi în analizele ei, dimensiunea
afectivă este adesea privilegiată, poate pe bună dreptate, poate, cine ştie?,
pentru că este cea mai complicată şi poate conduce la descoperiri şi
concluzii mult mai interesante decât aplecarea asupra a ceea ce face
adolescentul la o olimpiadă de fizică sau de matematică, la un concurs de
creaţie sau la o competiţie sportivă.
Pe Andrei Dumitriu, frumuseţea profesoarei Maria Luca îl tulburase
profund încă din prima zi de liceu. Profesoara preda biologia, dar ocupa
şi funcţia de director adjunct cu probleme educative, fiind responsabilă
de activităţile organizaţiei de tineret din şcoală. Până la urmă, profesoara
aceasta, ca şi femeia din ea, va fi responsabilă de integrarea lui Andrei
Dumitriu în contextul politic al vremii, o integrare destul de dură pentru
un copil de abia cincisprezece ani, cu privirile prinse ca nişte agrafe de
sânii, de fundul şi de picioarele ei, părţi anatomice cum nu mai văzuse pe
la profesoarele de la şcoala din sat, ca să rămânem la materia pe care
Maria Luca o preda.
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Profesoara aceasta se plângea des de faţă cu copiii, dar nu făcea
trimiteri la faptul că nu învaţă sau nu sunt disciplinaţi, ci la lipsa lor
profundă de interes pentru activităţile organizaţiei tineretului comunist.
- Eu nu zic să nu-nvăţaţi tot timpul, subliniase într-o zi profesoara,
dar trebuie să desfăşurăm în şcoală şi alte activităţi care să vă facă
plăcere... Altfel, când o să mai creşteţi, o să deschideţi ochii ca bărbaţi
prin crâşmele de cartier şi, o să-i închideţi mai devreme sau mai târziu, ca
oameni fără rost, pe drumuri şi ai nimănui.
Trimiterea la crâşmele din cartier era extrem de subtilă deoarece pe
acolo mai scăpau din când copiii de la şcoala profesională care, la sfârşit
de săptămână, apăreau în internat ameţiţi rău de tot, cu stomacul gata să
reverse amestecurile de lichioruri false sau vinul cu sulf de un deget în
sticlă. Beţiile descoperite se lăsau cu sancţiuni iar cele nedescoperite cu
camere şi holuri de internat mirosind a vomă de la un capăt la altul. Şi
mai erau durerile de cap, la împricinaţi, sau o presiune imensă asupra
întregului internat peste săptămână, cu dublarea profesorilor de serviciu
responsabili sau, uneori, cu anularea oricărui bilet de voie timp de câteva
săptămâni pentru indiferent ce elev, cuminte sau nu.
Sperietoarea cu crâşma la liceeni era de fapt sperietoarea cu
transferul la şcoala profesională de care ei fugiseră iniţial, dorind ceva
mai mult de la viaţă. Mai mult, mai temeinic sau mai departe de sărăcia
în care se zbătuseră până la venirea la liceu.
Andrei Dumitriu nu putea să-i spună profesoarei de biologie cât de
mult începuse să îi placă de ea. Dar putea să o urmeze, ca un ucenic
apropiat, în activităţile uteceului de care vorbea. Întrezărea o posibilitate
pentru a se maturiza mai repede decât alţii, folosind la maximum orice
plus de energie care îi pulsa derutant prin toată fiinţa. Şi asta pentru că
şcoala i se părea uşoară, nu îl solicita prea mult în ordinea anume care se
impunea celor de la internat: ore, masă, somn, pregătirea lecţiilor pe
clase, masă şi somn din nou, cu stingerea nu prea târziu după înserat.
Pedagogii făceau o prezenţă strictă la meditaţii iar profesorii care se
nimerea de serviciu îi ajutau unde era cazul, în special la fizică şi
matematică, să nu rămână cu temele nefăcute.
Când s-a prezentat la sala de festivităţi a liceului, profesoara Maria
Luca l-a repartizat la brigada artistică de agitaţie să îşi încerce talentul pe
un rol de elev codaş, cu pantaloni evazaţi şi favoriţi, cum era moda prin
Piatra de atunci, cu apucături urâte în relaţiile cu fetele şi nepoliticos cu
profesorii. Într-o zi, la o repetiţie, a uitat însă o replică sau două, dar
imediat s-a salvat prin inspiraţia de care nu ducea lipsă iar asta i-a adus
un plus de simpatie şi speranţă în ochii profesoarei. A, deci era şi creativ
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pe deasupra! Textele brigăzilor de agitaţie trebuiau mereu actualizate în
funcţie de diferite întâmplări din şcoală şi iată că se ivea cineva care ar fi
putut să o facă foarte uşor, fără a mai fi nevoie să îi plătească pe creatorii
oficiali ai oraşului, grupaţi în jurul bibliotecii, şcolii populare de artă sau
al ziarului local.
Dar într-o zi, Andrei Dumitriu veni ud leoarcă la repetiţii, ca şi cum
ar fi trecut printr-o stropitoare din curtea liceului sau ar fi făcut pe el şi în
sus, ca şi în jos, circular cumva. Ceilalţi elevi din brigadă găsiră că-i loc
de râs. Dar roşeaţa şi tulburarea lui Andrei atrăsese şi atenţia unei eleve
dintr-a doisprezecea, Cristina Matei.
- Ce s-a întâmplat, Andrei?
- Încercam să spăl ceva, la spălătorie..., bâigui băiatul nu prea
convingător.
În realitate chiar încercase să spele cearşaful pătat peste noapte, ca
să scape de ironiile colegilor mai mari sau de chicotele femeilor de
serviciu, cele care schimbau lenjeria de pat o dată la săptămână, tot
minunându-se de hărţile pe care băieţii le desenau pe cearşafuri, cu sau
fără voia lor. Nu era prima dată când i se întâmpla, dar era prima dată
când se întâmpla în timpul unui vis în care era ascultat la şcoală, la
biologie mai precis, fapt pentru care nu putu considera petele lăsate
decât ca pe nişte celule dintr-un ţesut misterios, mărite de câteva miliarde
de ori la microscopul prăfuit din laborator. Cei mai mari îl învăţaseră că
petele se puteau acoperi cu puţină cerneală de călimară, fiind mai puţin
vulnerabil dacă vărsai conştient călimara în pat decât dacă îţi curgea
stiloul în somn. Iar un băiat din Vânători îi recomandase să treacă pe la
bibliotecă şi să citească neapărat anumite pagini din Confesiunile lui
Rousseau, cele referitoare la viaţa de internat. Ca un fel de exorcizare,
zicea el, dar Andrei nu prea înţelegea la ce anume e bună literatura în
acest caz.
Cum nu prea avea haine de schimb iar băieţii nu se împrumutau
între ei de haine decât la sfârşitul săptămânii, Andrei se prezentase aşa,
stropit tot de robinetul stricat al spălătoriei şi de cearşaful scuturat de
unul singur, râsetele colegilor de brigadă părându-i-se mai suportabile
oricum decât ironiile colegilor de dormitor, ale spălătoreselor sau ale
pedagogilor chiar. Cristina Matei îi cuprinse mijlocul cu şalul ei,
acoperindu-i o parte din pantaloni, că să nu creadă lumea doamne cine
ştie ce. Avantajul Cristinei Matei era că ea ştia ce spălau de zor băieţii la
baia internatului. Ba unii, mai cu bani, dădeau cearşafurile la spălătorese
peste rând iar acestea povesteau fetelor cu lux de amănunte care băiat şi
ce hartă a mai desenat sau cât a plătit pentru scoaterea ei.
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Mult mai matură şi mai puţin crispată, în timp Cristina avea să îl
atragă pe Andrei în tot felul de mărturisiri care de care mai intime. Aşa
ajunsese să afle fata cât de îndrăgostit era puştanul de profesoara lui şi cât
de greu dormea nopţile din cauza ei. Şi când Cristina, mai departe, i-a
povestit profesoarei aceasta a râs cu poftă, comentând:
- E timpul să îi dăm de lucru mai mult! Dar ai putea şi tu să ai grijă
de el, să îi îndrepţi privirile în altă parte.
Aşa s-a trezit Andrei promovat în vârful uteceului, mâna dreaptă a
profesoarei şi un fel de şefuleţ al Cristinei Matei, care răspundea de
activităţile culturale şi sportive la nivelul organizaţiei pe liceu. Şi în
calitatea aceasta, de subordonată, Andrei Dumitriu începu să o privească
din ce în ce mai atent, descoperind cu oarecare ciudă cât de senine şi
calme erau toate formele şi simţirile ei, nealterate de pantofi cu tocul cui,
de ciorapi cu dungă sau de vreo fustă prea scurtă ca în cazul profesoarei
de care se simţise atras până atunci.
În timp, sentimentele lui Andrei Dumitriu şi cele ale Cristinei Matei
îşi găsiră scopul comun, care le duceau în aceeaşi direcţie. Doar
atingerile parcă le rămâneau prea casnice şi prea girate numai de
imaginar. Se întâlneau la infirmeria internatului, noaptea înspre stingere,
Cristina având o cheie de la etajul fetelor, cheie care se transmitea din
generaţie în generaţie, fără ca să afle vreodată vreun pedagog sau
conducerea şcolii.
Se întâlneau acolo mai ales vinerea, când pregăteau discoteca de
sâmbătă. Desenau, apoi decupau inimioare roşii, pe care le numerotau în
pereche pentru jocul acela care ar fi avut în el ceva de experiment
psihosociologic, dacă l-ar fi luat cineva în serios. În fapt, jocul îi ajuta pe
cei timizi sau indecişi, obligaţi fiind cu toţii să-şi găsească o pereche
pentru o seară şi, dacă rămâneau mai mult împreună, dacă se plăceau,
lucrul acesta nu mai era sigur. Andrei şi Cristina trăiau de fapt pentru alţii
şi pentru fericirea altora, o situaţie confortabilă pentru Andrei, cu gândul
mai mult şa funcţia lui, dar deloc confortabilă pentru Cristina, care îi mai
trăgea din când în când mâna spre picioarele ei, semn că ar fi timpul să
facă şi el ceva mai concret până ce cântarea cântărilor avea să se audă şi
ea. Numai că Andrei îşi proteja cu grijă palmele când îi erau îndrumate
pe coapse prea sus, sub fusta valuri-valuri şi mirosind a spumă de mare
sau a gură de peşte proaspăt. Greu de explicat de unde teama aceea de a
atinge coama valului, poate unde se născuse şi crescuse numai la munte
şi nu văzuse încă marea, cu deschiderea ei generoasă. Mai era şi spaţiul
acela al infirmeriei, inhibant, şi mai era şi situaţia oricum neortodoxă în
care se aflau, ei doi, tocmai ei doi care erau sortiţi, prin funcţiile deţinute
în uteceu, să îi educe pe alţii întru respectarea regulamentelor şcolii şi ale
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internatului. Uneori, atunci când erau în biroul pus la dispoziţia
organizaţiei, undeva la mansarda şcolii, Andrei îndrăznea mai mult, dar
numai în materie de sâni, biroul fiind mai permisiv în acest sens de
vreme ce că statusul le impunea o cooperare cât mai strânsă şi Lenin
însuşi vorbise la un moment dat de compromisul admisibil ca instrument
al revoluţiei. Ştia acest lucru chiar de la secretarul de partid, un inginer
care preda materiile tehnologice, şi care la fel strâns colabora cu
pedagoga fetelor, adjuncta sa pe linie politică.
În ultimul trimestru de liceu, Cristina Matei s-a mutat în gazdă,
singură, la o rudă mai îndepărtată, sub motivul pregătirii pentru bac şi
facultate. Multe fete făceau asta după ce un anumit prag al maturităţii era
depăşit iar părinţii aveau încredere în ele. Sau poate nu aveau şi le
puneau astfel, credeau ei, sub o supraveghere mai atentă. Altfel ideea că
ar învăţa mai bine la gazdă nu prea ţinea. Din acest motiv se întâlniseră o
vreme tot mai rar, Andrei urcând în ierarhia uteceului şi dobândind
pentru sine standarde noi, cum ar fi şi acela al distanţării de profesoara de
biologie, orice sentiment părându-i-se acum o copilărie stupidă din cauza
căreia îi şi apăruseră probabil atâtea coşuri în ultimul an, cumva trebuind
să se vadă, de la natură, idioţenia asta cu profesoara.
De la profesoara de biologie şi de la Cristina Matei, sub influenţa
unor discuţii purtate la un cenaclu organizat de Clubul Tineretului din
oraş, trecuse brusc la seri neîntrerupte de lectură din Dostoievski, tot
raftul de la biblioteca judeţeană, scriitorul rus fiind atunci preferatul unei
elite a liceenilor din Piatra, o elită în rândul căreia şi Andrei ar fi dorit să
intre, deşi copiii aceştia formidabili nu prea se asociau cu funcţiile
uteciste decât dacă erau obligaţi, subiectul lor preferat fiind lectura şi mai
ales cărţile lui Dostoievski, pentru cei de la liceele teoretice, sau Serghei
Esenin, pentru cei de la liceele tehnologice, cum era şi al lui. Îi plăcea
Esenin mult, dar Dostoievki era infinit mai legat de grupul de referinţă la
care Andrei Dumitriu se raporta în ultimul timp.
Ultima întâlnire cu Cristina Matei i-a adus lui Andrei Dumitriu şi
prima bătaie zdravănă din liceu.
Era la o discotecă, spre sfârşit de an, şi, în ciuda a ceea ce se
povestea despre prietena sa prin liceu, căută să-i fie aproape la dans,
chiar cu o anumită superioritate dată de faptul că el era organizatorul
acelui eveniment în timp ce ea părăsise baricada activităţilor uteciste în
ultimele luni. Până şi profesorii supraveghetori erau la mâna elevului
acum, orice încercare a lor de a se retrage undeva într-un separeu, la un
spriţ, riscând să ajungă a doua zi la urechile directorului, dacă se
întâmpla ceva neplăcut şi chiar dacă nu se întâmpla, aşa preventiv. Altă
dată profesorii veneau la început, studiau un pic atmosfera, apoi
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dispăreau în separeul cantinei până la final. Acum stăteau cuminţi pe
holul de la intrare, de la începutul până la sfârşitul evenimentului, ba
chiar erau antrenaţi în distribuirea de inimioare, ca să nu se plictisească.
Rolul lor era să-i selecteze pe cei care intră, să aplaneze conflicte sau să
anunţe imediat poliţia când lucrurile se agravau.
Cristina Matei nu era singură în seara aceea, iar insistenţele lui
Andrei în a-i povesti ce mai era nou prin internat (se introdusese
autogospodărirea iar şefii de palier erau dintre elevi acum) sau pe la
uteceu nu păreau să o intereseze deloc, ba chiar o iritau, în timp ce
răspunsurile monosilabice şi ochii ţintiţi spre intrare trădau faptul că şi-ar
fi dorit să fie în altă parte sau, dacă tot acolo, cu altcineva. Numai după
bătaie avea să afle Andrei că de fapt Cristina era cu noul ei prieten pe
care profesorii supraveghetori nu îl lăsau să intre, nemaifiind elev de
mult ci muncitor pe şantierul de construcţii de la Precista, cartierul în
care fata locuia de la începutul trimestrului. Chiar şi arăta aşa, a
muncitor, de vreo treizeci şi ceva de ani, dacă nu mai mult, neîngrijit şi
ameţit un pic, gesticulând ca un pachet de nervi prea comprimat. Şi tot
după bătaie, Andrei va afla şi faptul că bărbatul acesta era un fost
campion local la box, exclus din competiţii şi cantonamente din cauza
prieteniei lui cu alcoolul şi datorită comportamentului lui violent din
viaţa de zi cu zi.
Fostul boxer l-a chemat într-o latură exterioară a cantinei sub
pretextul că are un mesaj de acasă, din satul lui Andrei, pe unde tocmai
trecuse cu şantierul lui. L-a lovit scurt în burtă, apoi la fel scurt sub
bărbie şi l-a lăsat acolo pe iarbă, după ce i-a mai vârât un vârf de bocanc
între coaste. Nimeni nu văzuse incidentul în semiîntunericul în care
fusese atras, norocul venind într-un târziu din partea unui tânăr, alt
şantierist probabil, care venise acolo să urineze. Dar când tânărul a alertat
profesorii supraveghetori nici unul nu s-a grăbit să sune la poliţie, până la
urmă acesta fiind de fapt cel mai mare şoc pentru Andrei Dumitriu. Cel
care-l lovise dispăruse deja, odată cu vocea lui de fumător înrăit din care
Andrei reţinuse doar atât: „Să-i dai pace la Cristina mea, măi puţă!”. Şi
nici Cristina Matei nu mai fusese de găsit în seara aceea, ca să îl
consoleze cumva sau să îi dea vreo explicaţie.
A doua zi discutase cu directorul despre lipsa de reacţie a
profesorilor, dar bătrânul director luase apărea colegilor lui, mâhnindu-l
şi mai mult pe Andrei:
- Dacă dăm unul pe mâna poliţiei, vin o sută de şantierişti
săptămâna viitoare, cu răngi, cu bâte, cu lanţuri... Ştii bine cum s-a
întâmplat la alte licee...
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Andrei ştia bine că la câteva licee, cum erau liceul de chimie sau cel
construcţii, nu se mai organizau de mult discoteci de teama huliganilor
din oraş. Dar pe el nu îl interesau eventualele consecinţe, ci neglijenţa cu
care fusese tratat, tocmai el, liderul uteceului, el care îi scotea pe
profesori din toate impasurile create de controalele celor de pe la partid
sau de la inspectorat pe teme educative specifice vremii, politice în
fondul lor. Mai ales că nimeni nu părea să aibă chef de politică la vremea
aceea.
Acesta a fost momentul în care şi-a considerat încheiată ucenicia pe
lângă directoarea educativă şi a început să se implice mai puternic în
decizii, ca un egal, dacă nu chiar ca un superior, după principiul că şcoala
este în slujba elevului şi nu elevul în slujba şcolii. Sigur că, pentru a se
menţine într-o asemenea poziţie, care uneori irita conducerea şcolii şi
chiar pe profesoara lui dragă altădată, pentru a nu da ocazia să-l suspende
sau, doamne fereşte!, chiar să îl elimine din sfera de interese înalte ale
şcolii, trebuia să aibă un comportament ireproşabil şi chiar să îşi ridice
notele la unele materii precum matematica şi fizica, unde greu trecea
acum de şapte sau opt. Nu mai era loc, prin urmare, de iubire şi cu atât
mai puţin de sex, direcţie în care se simţea atras tot mai mult, cu suferinţă
opacă. Nu mai era loc suficient nici măcar pentru Dostoievski. Era doar
timpul pentru putere.
Pe Mariana Ungur, Andrei Dumitriu o cunoscuse la o reuniune de
la un alt liceu din Piatra, liceul pedagogic, situat undeva în partea opusă a
oraşului, un liceu numai de fete. Organizaţiile de tineret din cele două
licee organizaseră o întâlnire ceva mai potolită, dar tot cu muzică şi dans,
între viitoarele educatoare şi învăţătoare, pe de o parte, şi câţiva băieţi
mai serioşi de la liceul lor, pe de altă parte. În timpul unui blues, Mariana
stătea la marginea sălii, chicotind cu alte colege care aşteptau să fie
invitate, ca la o loterie cumva deoarece numărul de fete era de două ori
mai mare decât cel al băieţilor, iar ele, bine educate, nu îşi permiteau să
aibă nici un fel de iniţiativă. Dansând, lui Andrei îi plăcuse cum Mariana
se lipea de el în timpul dansului, discret dar senzual, fără să îl facă însă să
transpire, cum i se întâmpla de obicei. Senzualitatea lipsei de transpiraţie
ca şi rezerva deosebită de inspiraţie a fetei, care găsea câte o ieşire cât se
poate de puţin jenantă din orice situaţie dificilă în care Andrei o punea,
ba cu reproşurile, ba cu întârzierile în mângâiere, ambele îi vor ţine
alături mai bine de o jumătate de an. Mai precis până când a vizitat-o
acasă, undeva sub poalele Ceahlăului. Nu, nu făcuseră dragoste, aşa cum
ar fi vrut fata după ce părinţii ei s-au dus la culcare iar ea s-a strecurat, ca
o pisică, nesimţită de nimeni, nici măcar de Andrei, în patul lui din
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camera rezervată doar musafirilor. După ce Mariana intrase sub pătură,
numai în nouraşii ei atât de plăcuţi la pipăit, s-au tot explorat vreo oră cu
toate simţurile şi aproape cu toate mijloacele avute la îndemână: mâini,
picioare, dar mai ales gură. Şi când venise momentul risipirii norilor de
mătase, Mariana îi şoptise chemător şi poruncă parcă: „Sunt pregătită!
Haide!Vreau!”. Una din mâinile ei era acolo unde nimeni nu mai pusese
mâna la Andrei, fata crezându-l timid sau fără nici o experienţă, aşa
explicându-se, după ea, întârzierea nepermis de lungă de până atunci. Şi
poate tocmai mâna aceea de pe organul lui i-a determinat reacţia,
simţindu-se, dincolo de orice excitare normală într-o erecţie, luat în
stăpânire şi manipulat. Un pericol mare se apropia! Sau cel puţin aşa
simţea el, din toate corzile întinse ale firii lui. O împinse uşor pe fată spre
marginea patului, recuperându-şi sexul din mâinile ei, apoi îi şopti la fel
de tandru pe cât îi şoptise ea chemarea, porunca, ceva mai înainte:
- Nu, asta nu!
Ca într-un vis urât atingerea ei îi adusese în minte, peste şi printre
senzaţiile altminteri greu de controlat, drama dublă pe care o trăise recent
secretarul utecist de liceul energetic, bun prieten de altfel, şi care lăsase
însărcinată o colegă mai mică, fiind detronat din funcţie şi transferat la o
profesională în timp foarte scurt. Apoi s-a aflat că fata făcuse un avort la
care băiatul însuşi o îndemnase sau, mă rog, în legătură cu care o
susţinuse, iar acum aproape zilnic erau chemaţi şi hărţuiţi de procuratură.
Erau vremurile acelea în care anticoncepţional era considerat
sinonim cu anticomunist şi chiar se elaborau tot felul de tratate politicomedicalo-juridice plecând de la sinonimia aceasta.
În clasa a XII-a, la alegerile de la sfârşitul primului trimestru,
Andrei Dumitriu a fost schimbat din toate funcţiile, alături de ceilalţi
colegi din generaţia sa, lăsând locul unor colegi mai mici, pentru ca ei să
se poată ocupa de bacalaureat şi de admiterea la facultate. Cam tot pe
atunci reuşise să-şi facă rost de nişte prezervative de la doi turişti cehi
care veniseră cu barca pe Bistriţa şi, chiar dacă stricase câteva, învăţând
de unul singur cum să le folosească, era tare mândru de ele acum chiar
dacă le simţea prin buzunare ca pe nişte bucăţi de jar încins, tocmai
datorită caracterului lor subversiv. Pe atunci legase o prietenie strânsă cu
Maricica Târziu, o elevă de clasa a VIII-a de la şcoala pe care şi el o
absolvise cu aproape patru ani în urmă, o puştoaică dezgheţată foc, dar cu
principii la fel de ferme.
- Nu vreau să rămân prin sat măritată şi nici tu, Andrei, nu ai de ce
rămâne pe aici, nici măcar cu mine. Uită-te la fetele care se mărită după
generală, nu se alege nimic de ele! În primul an fac un copil, în al doilea
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altul şi tot aşa... Şi totul pleacă de la o încercare, de la curiozitate... Apoi
nu te mai poţi opri...
La început frustrarea fusese mare la Andrei, pe măsura dorinţei
dacă mai mult chiar, mai ales ca-şi cheltuise pe prezervative tocmai din
banii adunaţi pentru maşina de scris pe care şi-o dorea foarte mult. Puţin
lipsea să nu devină agresiv uneori, mai ales că muşchii săi acuma, absolut
toţi muşchii!, evoluaseră mult spre încordare, prinzând câte un cârcel
dureros acolo unde te aşteptai mai puţin. Abia în următorul an, timp în
care fata devenise elevă la Iaşi şi Andrei luase drumul cătăniei prin
Ardeal, totul se va transforma într-o prietenie mai relaxată, cu scrisori
lungi şi-o aşteptare presărată de mici infidelităţi sentimentale de ambele
părţi.
Cărbunii încinşi ai prezervativelor nefolosite, aruncate sau uitate pe
cine ştie unde, vor rămâne peste ani să ardă buzunarele băiatului,
bărbatului de mai târziu, până ce evenimentele din decembrie 1989 vor
produce o adevărată revoluţie şi în materie de anticoncepţionale iar sexul
va fi eliberat de constrângerile ideologice de altă dată. Dar revoluţia nu-l
va elibera pe Andrei Dumitriu şi de regretul sau remuşcările legate de
refuzul abrupt al partidei de sex cu Mariana Ungur de sub Ceahlău.

II
După revoluţie, cu sprijinul Noului Front Democratic la al cărui
cotidian local lucrase o vreme, Andrei Dumitriu se va transfera de la
şcoala de munte, unde profesase după absolvire, la un liceu din Dealul
Mare, un liceu al elitelor din trecut dar şi al noilor elite care se formau,
un liceu cu copii deştepţi, adesea muncitori, dar parcă prea răsfăţaţi şi
prea emancipaţi faţă de vârsta lor.
Primul lucru care l-a şocat pe Andrei Dumitriu, profesor de logică
şi psihologie acum, a fost absenţa uniformelor la care se renunţase
imediat după căderea lui Ceauşescu. Ştia de asta, dar şocul era de dat de
aglomeraţia aceea de fuste scurte şi blugi strâmţi, ca la intrarea într-o
discotecă, aglomeraţie care de dimineaţă cuprindea terenul de sport din
faţa liceului, înainte de începerea orelor, apoi în pauze şi la final. Deşi
foarte tânăr şi deschis, deoarece trăise şi predase înainte de revoluţie în
lumea uniformelor de şcoală, avea încă bine înrădăcinat stereotipul că
dacă uniformă nu e, nimic nu e. Dar, cu timpul, acest stereotip avea să se
spulbere şi, treptat-treptat, îi va privi cu ochi mai îngăduitori pe elevi, pe
băieţi, dar mai ales pe fete. Se implica pătimaş şi în discuţiile despre
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inegalităţile sociale care se relevau din chiar îmbrăcămintea elevilor, ba
chiar avea să ţină la un moment dat, ca diriginte, o lecţie tematică.
- Dacă vă simţiţi cumva complexaţi de ţinuta voastră, scoateţi în
evidenţă lucrul acesta! Le oferise un paradox aparent elevilor de clasa a
zecea.
- Păi cum, domnule profesor? Cum să facem asta?
- Prezentaţi-vă ţinuta ca pe ceva special, ca pe o modă nouă, o
tendinţă... Aşa vă vor urma şi alţii mai sofisticaţi sau mai fiţoşi, cum
ziceţi voi... Uitaţi-vă la blugii rupţi... Acuma sunt mai scumpi dacă îi
cumpăraţi aşa decât dacă i-aţi lua de noi... De fapt, la început erau nişte
blugi rupţi pur şi simplu de cât şi pe unde fuseseră purtaţi... E şi o
strategie identitară care se cheamă singularizare, trecu încet-încet
profesorul către nişte concepte fundamentale din psihologia identităţii. Le
povesti apoi elevilor despre experimentul unui psiholog celebru. Acesta
organizase un concurs într-o tabără, mobilizând două grupuri de copii să
construiască o cabană. Când s-a finalizat concursul unui grup i s-a spus:
„Cabana voastră nu e chiar bine închegată!”. La care copiii au replicat:
„Nu e bună, dar e mai frumoasă decât a lor!”. Ceea ce era adevărat. La
fel şi hainele voastre, nu sunt mai scumpe, dar sunt mai trendi!! Sau pot
fi într-o bună zi, tot insistând pe asta...
Cu asemenea discuţii şi mai ales datorită haloului cu care se
înconjura în anii aceia oricine se ocupa de psihologie, Andrei Dumitriu
reuşea să îşi apropie elevii din ce în ce mai mult. Fără a coborî
standardele, dimpotrivă, nu-i lăsa să plece acasă fără ca temele să fie
făcute în ultimele douăzeci de minute ale orei, sarcinile de acest fel fiind
integrate fiind în predarea propriu-zisă. Mai mult, la teze îi lăsa cu cărţile
pe masă, formulând în aşa fel subiectele încât nimeni să nu poată copia ci
doar exploata corespunzător cunoştinţele din manual, mai ales la logică.
Nu erau cine ştie ce inovaţii, dar aşa părea mai bine având în vedere
comportamentul cotidian al elevilor: timp tot mai redus alocat temelor,
un nou tip de tupeu marcat şi prin absenţa fricii de sancţiuni, cu oarecare
susţinere şi din partea părinţilor care începuseră să condamne „metodele
ceauşiste” centrate pe disciplină şi efort susţinut, că doar era democraţie
acum peste tot, deci şi la şcoală.
- Se fură ţara, domnule, şi nimeni nu zice nimic! observase un
părinte revoltat. Ce dacă mai fură şi fata mea un pic la extemporal sau
teză?
În toată România, de fapt, aversiunea faţă de dictatură devenise
aversiune faţă de disciplină, faţă de lege şi ordine. Era o anomie dorită şi
poate chiar programată, după cum credea Andrei Dumitriu, cu gândul la
Emile Durkheim şi teoria sa despre perioadele de schimbare socială
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majoră în care legile vechi nu se mai respectă iar cele noi nu s-au
înrădăcinat încă.
În materie de valorizare, câteva zone reprimate oarecum în
comunism – sexualitatea, psihologia şi religia – cunoşteau o revigorare
puternică tocmai pe acest fond anomic. Se mai adăuga şi promovarea
dezbaterilor despre holocaust şi soarta poporului evreu în istorie ca o
reacţie, externă mai întâi, la naţionalismul românesc de altădată. De
educaţia religioasă se ocupau profesori special pregătiţi în ultimii ani sau
preoţii din parohiile apropiate şcolii, fiind introduse deja orele de religie,
iar de holocaust se ocupa toată lumea şi mai ales mass media sau diferite
organizaţii şi organisme internaţionale, toate inducând şi un oarecare
sentiment de vinovăţie la noile generaţii pentru ceea ce strămoşii lor
făcuseră în vremuri apuse. O altă formă de trimitere la păcatul originar,
greu de înţeles şi digerat corect de către adolescenţi mai ales.
Nimic serios însă în materie de cunoaştere a afectivităţii şi
sexualităţii la adolescenţi. De aici şi de la nevoia de a-şi fundamenta
cumva lecţiile de dirigenţie pe teme de sexualitate şi planificare
familială, obligatorii dar şi dorite de elevi întrucâtva, a pornit la un
moment dat şi Andrei Dumitriu cercetarea sa cu tema Dragostea şi viaţa
sexuală la elevi. Din punct de vedere metodologic, să zicem aşa,
cercetarea aceasta fusese favorizată şi de curiozitatea deosebită
manifestată în acei ani faţă de ceea ce însemna testare psihologică şi
chestionarea opiniei.
Prima întrebarea a chestionarului întocmit de Andrei Dumitriu avea
în vedere acceptul elevilor cu privire la preocuparea profesorilor faţă de
viaţa lor afectivă şi sexuală. Cei mai mulţi băieţi şi fete considerau că da,
un profesor trebuie să facă asta dacă este şi diriginte. În ordinea ponderii
răspunsurilor se situau cei care apreciau că nu, profesorii nu trebuie să se
preocupe de asemenea aspecte deoarece şi elevii au dreptul la viaţa lor
intimă. Urmau cei care apreciau că un profesor trebuie să fie preocupat
de viaţa intimă a elevilor indiferent de situaţie. Puţin peste zece la sută
dintre fete şi sub zece la sută dintre băieţi considerau că un profesor
trebuie să fie preocupat numai şi numai de felul în care învaţă elevii. Sub
zece la sută dintre elevi considerau că un profesor trebuie să se ocupe de
viaţa afectivă şi sexuală a elevilor numai în cazul celor de acelaşi sex cu
ei: adică profesoarele de fete şi profesorii de bărbaţi.
Cei mai mulţi dintre adolescenţii chestionaţi considerau că elevii se
îndrăgostesc mai repede decât alţii, dar nu neapărat la prima vedere, mai
puţine fete decât băieţi apreciind că elevii sunt mai prudenţi şi mai
temători când este vorba de dragoste.
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Ceva mai mult de jumătate dintre băieţi şi fete declarau că sunt
îndrăgostiţi, cam o treime dintre fete şi o şesime dintre băieţi refuzând să
spună dacă sunt îndrăgostiţi sau nu. Nu se îndrăgostiseră încă sub o
cincime dintre băieţi şi fete. Aproape în proporţii egale, unii se
îndrăgostiseră după o lungă şedere împreună, alţii la prima vedere. Prima
iubire declarată era legată de sfârşitul vieţii de gimnaziu şi începutul
vieţii de liceu. Jumătate dintre elevi declarau că dragostea nu le afectează
cu nimic activitatea şcolară, sub zece la sută considerând că dragostea îi
face să înveţe mai bine sau mai rău. Majoritatea celor îndrăgostiţi aveau
medii între 6 şi 8 la sfârşitul anului precedent, iar în grupa celor corigenţi
sau cu medii intre 5 şi 6, toţi erau îndrăgostiţi, băieţi şi fete deopotrivă.
Cele mai multe dintre fete îşi începuseră viaţa sexuală din dragoste
de prieten. Mai puţine erau cele care o făcuseră din curiozitate, „ca să se
maturizeze mai repede” sau pentru că şi-au pierdut capul într-un moment
de excitare deosebită. Aproape o treime dintre fete îşi începuseră viaţa
sexuală între 15 şi 16 ani, prin ponderea răspunsurile urmând grupul
fetelor cu debutul vieţii sexuale la 16-18 ani. Sub cincisprezece la sută
debutaseră în viaţa sexuală între 14 şi 15 ani. Şi băieţii declarau că au
debutat în viaţa sexuală din dragoste deosebită pentru prietenă, mai mult
de o treime trăind acest debut înainte de a împlini cincisprezece ani şi în
jur de o treime între 15 şi 16 ani.
Fetele care declarau că şi-au început viaţa sexuală reprezentau
douăzeci şi unu la sută dintre fetele cu medii între 8 şi 10, o treime dintre
fetele cu medii între 6 şi 8 şi peste optzeci la sută dinte fetele cu medii
între 6 şi 5 sau corigente. Băieţii care declarau că şi-au început viaţa
sexuală reprezentau mai mult de o treime dintre cei cu medii între 8 şi 10,
mai mult de jumătate dintre băieţii cu medii între 6 şi 8 şi erau toţi băieţii
cu medii între 5 şi 6 sau corigenţi.
Puţini mai aveau răbdare până la căsătorie pentru a-şi începe viaţa
sexuală, dintre cei care nu şi-o începuseră deja: cam o cincime dintre fete
şi mai puţin de o şesime dintre băieţi. Contextul potrivit ar fi urmat să fie
„un băiat care să merite”, pentru fete, şi „o fată care să vrea”, pentru
băieţi. Nu erau preocupate de începerea vieţii sexuale cam o cincime
dintre fete şi nu se preocupau de asta cam o şesime dintre băieţi. Elevii cu
medii mai mari erau mai puţin grăbiţi în legătură cu viaţa sexuală.
Se iniţiau uneori alte practici pentru ca fata să rămână virgină şi
„băiatul să nu sufere”. Cam o cincime dintre fete auziseră de asemenea
practici de la alte fete, mai puţin de zece la sută fiind direct implicate. La
o asemenea iniţiativă a fetelor mai mult de o treime dintre băieţi declarau
că ar fi de acord şi ceva mai puţin de o treime că nu ar fi de acord. Un
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număr mic dintre fete spuneau că ar prefera să-şi piardă virginitatea decât
să recurgă la „perversiuni”.
Cam o cincime dintre băieţi considerau că virginitatea unei fete
trebuie protejată până la căsătorie, doar zece la sută apreciind că fetele
trebuie convinse să renunţa la virginitate.
În cazul perspectivei unui viol în grup, cam două treimi dintre băieţi
declarau că ar elibera fata, ceilalţi că ar mobiliza fata sau ar ţine să fie
primii care fac dragoste cu fata sechestrată.
Aproape două treimi dintre elevi considerau că nu sunt normale
relaţiile homosexuale. Doar unele fete declarau că ştiu de relaţiile
homosexuale din experienţă proprie, cam cinci la sută.
În lumea elevilor, cel puţin, din câte ştia Andrei Dumitriu, relaţiile
sexuale în grup căpătau cel puţin trei forme. Se putea întâmpla ca mai
mulţi băieţi să facă dragoste cu aceeaşi fată, având acordul ei. În alte
situaţii mai multe cupluri făceau dragoste în aceeaşi încăpere, fără
schimbarea partenerilor. Dar erau şi cazuri în care partenerii se schimbau
pe parcursul aceleaşi întâlniri. Mai bine de o treime dintre fete declarau
că aveau cunoştinţă de asemenea practici de la alte fete şi cam în aceeaşi
pondere erau băieţii care ştiau despre sexul în grup. Cam două treimi
dintre fete nu ar fi dorit să facă parte dintr-un cerc de prieteni care
practică sexul în grup, dar mai puţin de jumătate dintre băieţi spuneau
acest lucru.
De două ori mai multe fete decât băieţi considerau dragostea un
mod de împlinire umană şi de trei ori mai puţine fete decât băieţi o
considerau o necesitate biologică. De asemenea, de două ori mai multe
fete decât băieţi considerau că versetele din Cântarea Cântărilor în care
se vorbeşte despre coapse şi sâni nu au ce căuta în Biblie.
Sub inspiraţia unor relatări mai mult sau mai puţin ample din presa
vremii, Andrei Dumitriu s-a interesat în cercetarea lui şi de relaţia
profesor-elevă. Mărturisirile elevilor nu mergeau niciodată până la capăt
în această problemă. O discutau mai ales băieţii, atunci când intrau în
conflict cu vreun profesor, dar şi pentru că se simţeau solidari cu colegele
de generaţie la pudoarea cărora se atentase. O gelozie de un fel aparte nu
era nici ea de neglijat. Unele fete povesteau cum au fost sau sunt
îndrăgostite de un profesor şi cât au suferit sau suferă pentru că nu au fost
sau nu sunt luate în seamă de profesorul lor. După cercetarea lui Andrei
Dumitriu o parte mică dintre fete ar fi acceptat relaţia cu un profesor dacă
ar fi existat o declaraţie de dragoste, dar cele mai multe erau înclinate să
respingă o asemenea relaţie, mergând până la a pune eticheta de psihopat
profesorului insistent sau a anunţa conducerea şcolii.
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La început, Andrei Dumitriu a lucrat singur la ancheta sa, nevrând
să antreneze elevii în aplicarea chestionarelor. Se consultase doar cu
câţiva băieţi, la o bere, înainte de elaborarea întrebărilor. Bazat pe
observaţii nesistematice şi pe mărturiile elevilor mai îndrăzneţi,
chestionarul avea, desigur, limitele lui. Dar cel mai mare inconvenient se
va dovedi a fi cel al orientării lui de la deschiderea spre dialogul despre
dragoste şi sex la relaţia profesor-elevă. Iar lucrul acesta deveni dramatic
de vizibil într-o zi, când Andrei Dumitriu se trezi sunat la liceu de către
cineva din oraş, un tânăr care spunea că se pregăteşte pentru facultate şi
are nevoie de consultaţii.
S-au întâlnit la casa de cultură din Dealul Mare, la un bar înfiinţat
acolo de Augustin Podoabă, noul administrator, un bar celebru prin votca
lui poloneză curată, faţă de alte zeci de contrafaceri apărute între timp pe
piaţă.
- Să dea Domnul într-o zi să ajungem şi noi din urmă Polonia! făcea
reclamă Podoabă, pentru consumatori fiind însă greu de înţeles atunci de
ce e aşa de dificil, de ce trebuie să te rogi la Dumnezeu ca să se întâmple
asta. Dar votca era curată, poloneză curată, nealterată de revoluţia din
cele două ţări! Şi numai acolo se găsea.
După ce se prezentară scurt – Rovin Culda şi Andrei Dumitriu! –
urmă o lungă pauză, de tăcere apăsătoare, în care tânărul turnă de pe gât
trei jumătăţi de votcă, una după alta, în timp ce Andrei Dumitriu abia
dacă sorbise câteva înghiţituri. Profesorul simţea că tânărul din faţa lui se
afla acolo din cu totul alt motiv decât pregătirea pentru facultate, unul
destul de delicat de vreme ce nu se grăbea să deschidă în vreun fel
discuţia ci doar mormăia ca pentru sine „Hm-Hm!”, uneori şi sughiţând
după ce votca îi atingea stomacul.
- Ei, care-i materia? sparse gheaţa Andrei Dumitriu, deşi cel mai
probabil era vorba de psihologie, logica nefiind materie de admitere la
nici o specializare universitară, cu toate că bine ar fi fost să fie la toate.
- Orice materie care m-ar ajuta să mă ocup de sexul elevelor,
profesore! îi răspunse candidatul, scurt şi agresiv totodată.
Deci asta era! Andrei Dumitriu înlemni pentru o clipă, dar îşi reveni
repede, ca şi cum n-ar fi înţeles unde bate celălalt:
- Atunci psihologia sau sociologia, depinde ce te interesează la
tema asta.. Apoi, râzând forţat: Depinde dacă te interesează textul sau
contextul, cum spun unii...
Dar tânărul nu gustă gluma şi nici nu se lăsă deloc intimidat,
atacând direct:
- M-ar interesa, dacă ajung profesor, să-mi pot alege elevele cu
experienţă sexuală şi care ar vrea să se culce cu profesorul lor... Sau să le
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aleg pe cele fără experienţă şi să le scap de povara virginităţii... Am
înţeles că asta faci, profesore! Că iei cu binişorul fetele, de la cât de
dispuse sunt să discute despre sex până la cât de dispuse sunt să se culce
cu unul ca tine... Ieri m-a chemat prietena mea...
La început, profesorul crezuse că este vorba de un frate prea
protector, dar acum, când află că este vorba de un prieten al unei eleve,
începu să se gândească la fetele chestionate în ultimele zile, mai ales la
fetele care primiseră chestionarul spre completare acasă, o greşeală pe
care nu o mai făcuse până atunci. Dar o ceruseră ele şi nici nu dorea ca
răspunsurile să fie afectate de faptul că erau date într-o sală de clasă a
liceului. Nu-i veniră în minte toate fetele care luaseră cu ele
chestionarul, cu atât mai puţin reuşind să identifice vreuna care, din cine
ştie ce motiv, ar fi dorit să discute cu prietenul ei înainte de completarea
chestionarului.
- Despre care fată-i vorba? încercă Andrei Dumitriu să îl descoase
pe tânăr.
- Ca să ce, profesore!? se dovedi din ce în ce mai impulsiv Rovin
Culda. Ca să o laşi repetentă?
Profesorul se repliase, nediplomatic oarecum, dând să se ridice:
- În cazul acesta ţi-aş recomanda să începi pregătirea cu un consult
psihiatric, numai că nu sunt eu cel potrivit pentru a da consultaţii în
domeniul ăsta.
Tânărul, vădit iritat, deveni de nestăpânit aproape şi îi strânse braţul
drept în menghina mâinilor lui, aparent prieteneşte dar dureros, şoptindui sau şuierându-i mai degrabă de data aceasta:
- Ei, stai profesoraşule, n-am terminat! Mă întreb dacă ştie
inspectoratul despre ce faci tu... Sau măcar directorul tău dacă ştie... Dacă
ei nu ştiu, cum bănuiesc, s-ar putea să afle foarte curând...
Profesorul se domoli şi reveni pe scaun, aşteptând continuarea ca pe
ceva implacabil, mai ales că între timp, în bar, pe la diferite mese,
apărură alţi tineri, fraţi gemeni parcă ai lui Rovin Culda, cel puţin la alură
şi la căutătura ochilor. Iar tinerii aceştia nu consumau nimic, stăteau
acolo ca şi când ar fi aşteptat ceva important. Erau foarte iritaţi şi-i mai
irita şi barmaniţa cu insistenţele ei:
- Dacă nu consumaţi nimic, vă rog să plecaţi! Aici nu-i sala de
aşteptare a gării!
După ce îşi roti ostentativ privirea asupra noilor veniţi, sugerându-i
lui Andrei Dumitriu ce sprijin puternic poate avea, Rovin Culda strânse
menghina la maximum de data aceasta:

252

- Te las o săptămână, profesore! O săptămână ca să-mi vii cu o mie
de mărci şi eu îţi garantez că nu mă duc la şefii tăi... În plus, o potolesc şi
pe fată.
Un şantaj, prin urmare! Acesta era finalul apoteotic al unui tânăr
atât de interesat de stresul prin care trecuse prietena sa la completarea
chestionarului despre dragoste şi sex. Un timp, Andrei Dumitriu se
simţise cu adevărat vinovat pentru că nu respectase câteva dintre
principiile de bază ale deontologiei în cercetarea sa. Dar oare cine le
respecta în perioada aceea de anomie generalizată? Şi cât puteai bloca
interesul cunoaşterii cu principiile morale ale cercetării? Acum, când
totul era clar în scopurile tânărului din faţa sa, profesorul acceptă
întâlnirea de peste o săptămână. Paradoxal, dar era chiar foarte uşurat de
întorsătura aceasta a lucrurilor, chiar dacă o mie de mărci era salariul său
pe un an şi nu avea de unde face rost nici dacă ar fi scos la vânzare tot ce
avea prin casă. Important era acum că tot demersul lui Rovin Culda nu
viza direct statutul său de profesor şi sociolog, ci doar un şantaj scârbos,
care trebuia altfel tratat, cu alte mijloace.
Andrei Dumitriu se prezentă după o săptămână la întâlnirea cerută
de Rovin Culda. Era o altă locaţie, nu în barul acela select de la casa de
cultură, ci undeva lângă târgul de vite, o crâşmă ieftină dar căutată de
profesori, iar de Adrian Dumitriu încă de pe vremea când lucra ca ziarist.
Crâşma era plină de bărbaţi unul şi unul, bine îmbrăcaţi şi care
parcă nu aveau ce căuta acolo. Andrei Dumitriu se aşeză la o masă care
părea să-i fie rezervată, alături de o alta la care, mai în penumbră, trei
bărbaţi trecuţi de patruzeci de ani, cu pălării ponosite de navetişti la nişte
costume impecabil călcate, jucau table zgomotos. Profesorul îl salutase
discret pe unul dintre ei, apoi ocupase scaunul tras de crâşmar în aşa fel
încât să fie cu faţa spre jucătorii de table şi, implicit, spre uşa
întredeschisă. Îşi pipăise buzunarul de la spate, înainte de a-şi pune
fundul pe scaunul curbat şi instabil cumva, în ciuda celor patru picioare
ale sale. Banii erau acolo, legaţi cu elastic, ca la cămătari, toţi cei o mie
de mărci.
Tânărul şantajist intră prudent, cercetând localul, apoi se îndreptă
hotărât spre masa lui Andrei Dumitriu. Văzându-l, unul din jucătorii de
table zâmbi către profesor, apoi îşi apăsă pălăria şi mai tare pe ochi,
predând zarurile altcuiva pentru a rămâne doar chibiţ.
Rovin Culda se ocupă, surprinzător de timid de data aceasta,
scaunul din faţa lui Andrei Dumitriu, cu spatele la tablagii şi la restul
sălii pline de beţivii aceia dubioşi, prea dubioşi prin feţele lor proaspete şi
uniforme.
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- Ei, aveţi banii, domnule profesor? îşi exersă tânărul Culda
timiditatea mai departe, de parcă l-ar împins cineva de la spate să fie
acolo, de parcă ar fi făcut munca murdară a altuia. Chiar acel „domnule
profesor” nu avea nimic nepoliticos în el şi asta avea să-l nedumerească
profund pe Andrei Dumitriu.
- Am! hotărî profesorul să-i facă jocul. Dar îmi trebuie o garanţie la
schimb…
- Ce garanţie, domnule? începu să se bâlbâie tânărul, destul de
nesigur pe el acum şi, în mod ciudat, tot cu ochii la uşă.
- Îmi trebuie numele fetei, dar nu ca s-o las repetentă şi nici ca să
mă culc cu ea, ci ca să fiu sigur că nu sunteţi pe-o mână cu şantajul, că nu
a-i vârât-o şi pe ea în măgăria asta... neobişnuită... Dorise să spună
„ordinară”, dar nu avea de gând să-l sperie acum mai mult decât era
necesar. Oricum, continuă profesorul, în câteva zile tot pot afla... având o
vagă bănuială deja, cum că ar fi cineva cu numele Maria, Mariana sau aşa
ceva...
Tânărul şantajist tresări, dar păru să-şi revină repede, zâmbind:
- Marii sunt cu sutele prin liceul vostru...
Andrei Dumitriu folosise tehnica ţigăncilor ghicitoare în ghioc, care
încercau numele cu frecvenţa cea mai mare într-un sat, într-o zonă,
pentru a impresiona şi convinge clienţii. Acum era derutat puţin,
încercând să schimbe strategia, şi făcu apel la posibila dragoste a lui
Rovin Culda pentru fata încă anomimă:
- Gândeşte-te că tot trebuie să stau de vorbă cu ea o dată, să îi
explic mai clar scopul anchetei, să nu rămână toată viaţa terorizată de
asta... Dacă tot spui că a fost atât de puternic afectată...
- Ei, lasă, domn profesor... Dacă nu era nimic de ascuns, nu veneai
acum cu banii! prinse dintr-o dată mai mult curaj Rovin Culda.
O clipă, Andrei Dumitriu se simţi dezarmat şi cât pe ce să îi arunce
banii, să se termine o dată. Devenise el însuşi agitat. Dusese paharul de
votcă la gură, fără a sorbi însă din el. Într-un cuvânt era blocat cumva şi
nu găsea ieşire decât în abandon.
La masa vecină, jucătorul de table care îşi întrerupsese jocul ceva
mai înainte începu să tuşească zgomotos, din cauza fumului din crâşmă,
probabil, sau poate nerăbdător să pună mâna pe zaruri din nou. Asta
pentru ceilalţi, fiindcă pentru Andrei Dumitriu era semnalul că trebuie să
se grăbească, să transfere repede banii, că nimeni nu are timp de stat cât e
ziua de mare prin crâşme. De la jucătorul acela avea profesorul banii,
bani marcaţi aşa cum se marchează pentru orice flagrant. Omul sensibil
la fumul de ţigară era procurorul Mircea Marcel, magistratul care
anchetase moartea poetului Adrian Savin, bun prieten cu Andrei până cu
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vreo şapte în urmă, când poetul fusese găsit zdrobit la baza blocului în
care locuia. Poetul murise în urma căderii de pe terasa blocului şi nici
astăzi nu era prea clară cauza căderii lui, concluziile procurorilor
înclinând spre ideea că a fost împins de una dintre vacile pe care le
creştea pe terasă, ca un gest suprem de schimbare totală după revoluţie,
înainte de decembrie 1989 Adrian Savin fiind foarte cunoscut ca autor de
montaje literare şi ode închinate lui Ceauşescu, de toate acestea fiind
ruşinat şi pentru toate acestea trăind cu teama de a fi marginalizat, de
unde şi întoarcerea la starea naturală de ţăran. Ultima variantă care
circula prin Dealul Mare era că se urcase pe terasă, într-o dimineaţă,
mirosind a femeie, fapt ce stârnise furia vacilor abandonate pentru cea
mai umană dintre aventuri. Dar poate asta nu era decât o nouă legenda
urbană.
Acum, la ora flagrantului, pus la cale de procurorul Marcel la
cererea neoficială a lui Andrei Dumitriu, pe când poliţiştii tablagii, cu
magistratul în frunte, pregăteau cătuşele pentru Rovin Culda, nervoşi
fiind că profesorul stătea de poveşti cu infractorul în loc să-i transfere
banii, uşa crâşmei se izbi de perete, împinsă, ca de o furtună, de o femeie
tânără, dar grizonată din vopsele, care le strigă disperată:
- Opriţi-vă! Opriţi-vă! E numai vina mea!
Surprins, Andrei Dumitriu pipăi fişicul cu bani, încheind repede
buzunarul de la spate, în timp ce poliţiştii, încurcaţi de tot, cât pe ce să se
încătuşeze între ei.
Rovin Culda, nu înţelegea nici el nimic, dar mai ales ce căuta
femeia acolo, în crâşma în care urma să primească banii şi mai ales de ce
se recunoştea vinovată cu atâta disperare.
Pe femeie o cunoşteau cu toţii. Era Rozina Surduc, fosta secretară a
poetului Adrian Savin şi a ziarului Hiatus, cotidian pe care poetul îl
condusese până la tragica sa moarte. Între timp, Rozina făcuse nişte
cursuri de design şi se ocupa de designul vestimentar, fiind şi manechin
din când în când că, slavă Domnului!, avea cu ce. Femeia îi cunoştea şi
ea pe toţi, dar cel mai bine pe procurorul Marcel, cu care aprofundase
nopţi bune cauza morţii poetului fermier. Îi cunoştea şi pe cei vreo zece
poliţişti sub acoperire, răspândiţi prin toată crâşma, sub o mască sau alta,
chiar dacă ei fuseseră aduşi din judeţul vecin, ca să asigurare flagrantul.
Fata avusese activităţi specifice şi în judeţul acela, de unde, de altfel, era
şi cel care o sunase cu câteva minute mai devreme:
- Sunt la un flagrant la voi, în Dealul Mare, scumpete. Ceva cu un
profesor psihopat… Nu vrei să ne vedem?
Se cutremurase la gândul că flagrantul ar fi organizat tocmai pentru
prinderea prietenului ei Rovin Culda şi alergase într-un suflet la crâşma
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unde acesta urma să se vadă cu Andrei Dumitriu. Precipitarea aceasta era
motivată şi de faptul că şantajul fusese iniţiativa ei de fapt.
Acum, procurorul Marcel, care avea nişte obligaţii serioase faţă de
fată, strigase peste capetele tuturor celor prezenţi, ca şi cum ar fi dat un
ordin sau cam aşa ceva:
- Dau la toată lumea de băut! Nu pleacă nimeni! Apoi schimbând
tonul: Tu, crâşmare, execută-te pe loc, ca să nu te executam noi! Hă-haha!
Detalii despre evoluţia şantajului avea să afle Andrei Dumitriu doar
spre seară, când răspunse la invitaţia fostei secretare de a o vedea la ea
acasă. La ea acasă însemna de fapt în vechea redacţie a ziarului Hiatus
deoarece poetul Adrian Savin îi lăsase ei moştenire apartamentul în care
o vreme se editase ziarul şi unde trăise prima vacă întâiul ei an de viaţă
urbană, înainte de a fi urcată în grajdul improvizat pe terasa blocului.
Femeia avea şi un băiat, în clasa întâi deja, iar despre copil se
spunea că ar fi al poetului deşi nu semăna deloc cu acesta în afară de
faptul că avea o aversiune înnăscută faţă de tot ce însemna adunare sau
înmulţire, doar la scădere stând cu ceva mai bine când era vorba de
aritmetică. Legendele se nasc din chiar nevoia de raţionalitate a omului şi
de aceea poate lumea credea că este copilul lui Adrian Savin, altfel fiind
greu de explicat de ce o adusese pe fată din satul ei direct în redacţia
ziarului şi de ce, mai apoi, i-a lăsat prin testament apartamentul,
apartament legendar el însuşi prin camera din spate rezervată unei vaci
mai mult decât prin aceea că adăpostise redacţia primului cotidian local
de după revoluţie.
În seara de după flagrantul abandonat, băiatul încerca să-şi facă
temele în bucătărie, deranjat de muzica din camera alăturată, dar şi de
faptul că maică-sa intra mereu să ia câte ceva din frigider sau să mai
fiarbă o cafea la aragaz.
În fosta cameră a vacii, acum un fel de cameră de zi, cu două
intrări, una din hol şi una direct din spatele blocului, pe o canapea destul
de şubredă stăteau fosta secretară şi tânărul Culda, oarecum spăşiţi, după
prima impresie a lui Andrei Dumitriu. Profesorul se aşeză pe un taburet,
alături de măsuţa din faţa canapelei, semn că nu are de gând să stea prea
mult, ca şi când ar fi venit doar să ceară o lingură de zahăr cu împrumut.
- Frate dragă, începu tânărul Culda, mai impertinent parcă decât la
prima întâlnire, frate dragă asta-i tot!
„Da, asta-i tot!”, gândi şi Andrei Dumitriu, deşi tânărul nu spusese
încă nimic din ce l-ar fi putut lămuri asupra legăturii dintre el şi fosta
secretară de la Hiatus.
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- Mă ajută să montez mobila din dormitor şi să reaşez cărţile rămase
de atâţia ani de la Adrian, începu femeia să lămurească lucrurile, ca şi
când ar fi ghicit ce îl frământă pe Andrei Dumitriu la ora aceea. Prietena
lui e vecina mea de alături … Poate ai mai văzut-o când era mai mică şi
venea pe aici de se juca cu vaca ... Eu nu venisem încă la ziar, dar mi-a
povestit Adrian.
Andrei Dumitriu nu şi-o amintea pe copilă acum, dar nici nu făcea
vreun efort deosebit în sensul acesta, mai dornic fiind să afle ce spune
Rozina Surduc.
- Nu ştiu, poate... ezită profesorul.
- Ideea cu banii mi-a venit în legătură cu Adrian... Nimeni nu mai
vorbeşte de el acum... Iar cărţile lui, ca şi cum nici n-ar fi existat... M-am
gândit că dacă i-am ridica un bust undeva...
Andrei Dumitriu era de-a dreptul şocat. Poate Adrian Savin chiar
merita un bust în Dealu Mare, dar nu pe calea aceasta, a şantajului. Nu-şi
mai găsea ideile la locul lor şi de aceea întrebă aiurea:
- Şi cine să facă bustul lui Adrian?
- Păi îl putea face Rovin... N-a reuşit la alte plastice, dar se pricepe.
A mai făcut tot felul de ornamente din gips şi grupuri statutare pe la
morminte...
Tânărul nu îi spusese nimic despre această calificare a sa, dar acum
o posibilă legătură cu monumentele funerare explica multe din
comportarea lui de agresiv-timid sau timid-agresiv, depinde unde se
deplasa accentul la un moment dat. Acum, Andrei Dumitriu era înclinat
să-i ierte pe cei doi pentru toată mizeria pusă la cale, deşi nu credea o iotă
din povestea cu bustul poetului. Ce să facă ei cu numai o mie de mărci?
Sau poate aveau de gând să îl şantajeze ani în şir, cum se întâmplă de
obicei în orice infracţiune de acest fel.
Când adolescenta avea să deschidă uşa, ca la ea acasă, fără să bată,
profesorul o recunoscu pe una dintre elevele din clasa a XI-a, Cristina
Cristian, aparent o izolată şi o tocilară în clasă, cu rezultate bunişoare, dar
fără a sclipi în mod deosebit în materie de logică, având doar o pasiune
aparte pentru psihologie, deşi pasiunea aceasta se consuma mai mult în
devorarea literaturii de popularizare de genul cum să-ţi întăreşti stima de
sine, cum să gestionezi relaţiile cu ceilalţi sau cum să eviţi stresul
cotidian. Mai avusese şi o intervenţie scurtă la o discuţie din clasă pe
tema holocaustului, ceva ce auzise de undeva sau poate chiar simţise în
inima sa: „Oare chiar trebuie să ne simţim vinovaţi astăzi de ce au făcut
înaintaşii noştri cu evreii? Şi dacă insistenţa pe tema aceasta, tocmai ea
va duce mai departe ura în noile generaţii, ca o reacţie neaşteptată şi
nedorită de nimeni?”
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- Buna, domnişoară! o salută profesorul. Apoi zâmbind: Mai eşti
afectată de chestionar?
- Andrei! interveni puţin brutal Rozina Surduc. Am zis că fata nu
ştie nimic...
Dar eleva, neînţelegând exact despre ce este vorba, se simţi obligată
să răspundă la întrebarea profesorului ei:
- A, nu! Prima impresie a fost ciudată... Simţeam nevoia să vorbesc
cu cineva pe tema asta. Dar poate că aş fi preferat direct, adică nu în scris
şi într-un chestionar în care răspunsurile sunt date iar tu numai le
încercuieşti...
Andrei Dumitriu se simţi obligat, la rândul lui, să explice că aşa
sunt chestionarele făcute şi ca el plecase de la ideea că, dimpotrivă, mai
ales fetele vor prefera varianta cu încercuirea răspunsurilor care li se
potrivesc mai bine. Apoi discuţia continuă pe tema prelucrării datelor şi
extragerii concluziilor, lucru care îi va plictisi la culme pe Rozina Surduc
şi Rovin Culda.
- Hai să mergem să mai lucram ceva dincolo, îi propuse Rozina
tânărului specialist în busturi şi mobilă veche. Să-l lăsăm pe domn
profesor cu lecţiile lui...
Rămasă singură cu profesorul ei, Cristina Cristian, mărturisi:
- Sunt dintre fetele care au scris că m-am simţit mai uşurată după
completarea chestionarului...
- Dar oare de ce? interveni profesorul.
- Nu am făcut bine? intră în defensivă eleva.
- A, nu! Nu există răspunsuri bune sau rele într-o cercetare, dacă ele
sunt sincere, o linişti Andrei Dumitriu. Mă întrebam numai de ce te-ai
simţit mai uşurată.
- Păi, cum am zis, voiam să discut cu cineva pe tema asta, să discut
adică un pic mai profesional decât în bârfele noastre de fete...
Şi acum fata zâmbi şugubăţ, într-un contrast evident cu ochelarii ei
aproape pătraţi, de adolescentă care aparent nu vede nimic dincolo de
ramele lor, în realitate bazându-se tocmai pe lentilele care lucrau asemeni
unui microscop, la mare detaliu, în materie de observaţie directă. Cum a
ajuns el, Andrei Dumitriu, profesorul, să fie clasificat drept cunoscător în
materie, asta mai rămânea de cercetat. Dacă era vorba de viaţa afectivă şi
sexuală, lucrurile aduceau mai degrabă a dezastru, având în vedere
experienţele sale timpurii precum şi cele ulterioare, cam la fel. Ca să se
apropie de o femeie trebuia să dea peste cap o sticlă sau două de votcă şi,
din cauza asta, numai cu apropierea rămânea aproape de fiecare dată. În
ceea ce priveşte profesionismul în psihologie, aici, era valabil ceea ce
spuse şi elevilor: un profesor de psihologie nu e un psiholog neapărat, aşa
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cum un profesor de economie nu e neapărat şi economist, sau cum un
profesor de sport nu e neapărat şi un bun sportiv.
- Şi celelalte fete au zis că a fost bună ideea cu ancheta, continuă
adolescenta. Că ne-aţi mai dat un subiect de bârfă măcar, dacă nu
altceva... E cam monotonă viaţa la liceul nostru... Suntem prea mulţi
copii cuminţi. Dacă aţi şti ce nebunii se petrec pe la alte licee!
Probabil aşa era, gândi profesorul. Liceul la care preda era încă
unul de elită, mergând aşa, în baza inerţiei dată de vechiul prestigiu şi de
profesori, şi după revoluţie. Dar Andrei Dumitriu se simţi obligat să-i
mărturisească fetei şi o parte din temerile sale:
- Au fost probabil şi fete care s-au simţit jenate, iar pentru a asta mă
simt vinovat.
- Au fost, ce-i drept, recunoscu fata. Dar au fost şi unele la care lear fi plăcut să întrebaţi mai multe... Cele care vă plac, de exemplu...
- Domnişoară! se simţi profesorul obligat să o atenţioneze cumva,
destul de blând deşi roşise şi era cât se poate de încurcat. Eu...
Dar nu mai reuşi să continue. Din dormitor venea un zgomot ritmic
de mobilă greu încercată. Era altceva decât loviturile de ciocan pe care
nici nu le băgaseră în seamă până atunci.
Copilul Rozinei apăru agitat în uşa bucătăriei, iar eleva, fâsticită,
siderată chiar într-un final, găsi potrivit să dea muzica mai tare pentru a
acoperi zgomotele acelea atât de specifice. Profund jenat de toată situaţia,
profesorul se ridică să plece, nu înainte însă de a o saluta pe fată şi a-l
încuraja pe băiat:
- Mai vorbim la şcoală, domnişoară.... Spor la carte, tinere! Nu te
lăsa, că uite ce fete frumoase sunt la liceu!
Şi în drum spre ieşire, fără a-şi da seama atunci de resortul intim al
izbucnirii sale, Andrei Dumitriu lovi puternic cu pumnul în uşa
bibliotecii aflate în reamenajare, un fel de rămas bun destul de agresiv la
toţi şi la toate. Nici nu mai stătu să vadă dacă zgomotele acelea iritante au
încetat, preocupat fiind să găsească mai repede uşa şi să-şi oblojească
pumnul care îl durea cumplit.
În aceeaşi seară, Andrei Dumitriu avea să ia două decizii
importante pentru evoluţia cercetărilor lui asupra dragostei şi
comportamentului sexual al elevilor. Prima era aceea de a finaliza mai
repede un raport parţial şi de a încerca să-l publice undeva. A doua privea
hotărârea de a antrena unul sau mai mulţi elevi în colectarea de
comentarii de la participanţii la anchetă pentru a avea un feed-back corect
şi a putea evalua impactul cercetării în sine.
Din volumul Diplomele maritale. Secvenţe romaneşti,
în pregătire.
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Poezii de
Cătălin-Mihai
Ștefan
Îndreptarea
Dacă mi-ar fi venit în minte
măcar imediat după moartea bunicii Slăbuţă
să-i fi buchisit mormântul cu picioarele –
şi ghebul să i se-ndrepte,
să fi făcut o gaură până-n sicriu pe unde să suflu –
şi cel mai mic rid să-şi lipească tăietura,
gaură pe unde să asmut cohortele de viermi asupra varicelor –
şi ele să strălucească-apoi în jurul capului.
Să o văd doar o dată tânără şi fără griji,
ca-nainte să se mărite cu de-a sila
şi să existe mama, tanti Kati, nenea Alexandru şi mai ales eu.

Despre un cal
Îl urmăream pe tata când se dezbrăca de pantaloni
ca să-i studiez din coada ochiului cicatricea lungă de pe coapsa dreaptă.
Odată chiar l-am întrebat de unde-a căpătat-o
şi mi-a răspuns cu o juma’ de gură, scurtă cât un sfert,
că s-a zgâriat pe când flăcăia.
Atunci mi-am dat seama că trebuie să fie vorba de vreo vitejie ruşinoasă
iscată la vreun poker cu băieţii
prin şantierul naval de la Galaţi sau pe cel de la Anina
ori despre vreo dispută legată de-o Mirandolină în militărie.
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Oricum despre război nu putea fi vorba deşi-aş fi vrut.
Şi tot gândind aşa am furat un cal de la naşa mea de botez,
ceea ce mi-a atras o scatoalcă peste bot
şi-ntoarcerea la uşa lor cu scuzele-ngăimate
printre picături de borş adunate sub bărbie.
De-atunci forez cu degetele-n nasul tot mai borcănat
şi dacă nu-mi dă sângele – deci nici piesa de şah nu-mi apare-n palmă –
fac urât până mi se-nmoaie ambele picioare.

Orătania
Când eram pus să tai câte-o aschimodie de orătanie
târguită la sânge-n piaţă
se lăsa cu jale-n faţa blocului de la claxoanele
iscate-n calea şuvoaielor închegate până pe sub roţile maşinilor.
Smulgeam cu calm cuţitul din inima crucii făcută pe asfalt,
culegeam capul nestemat al păsării
fără să-i închid ciocul boncăitor sau ochii rămaşi cu limba pe-afară
şi-o duceam mamei s-o grijească;
se isca un miros care făcea ca toate cele trei etaje-ale cerului, –
unde-o urcasem pe umeri, cântând,
în timp ce mă mânjea de sus pân-la călcâie, –
să se prăvale la nivelul pământului unde balconul se preschimba în prispă
şi asfaltul în care coboram devenea moale şi reavăn
iar eu alt om, unul cu trupul dezmăduvit, atins doar de lumină.
Astfel ajutam pământul să păşească.

Probleme de familie
Poate că bunicii mei, după ce-au trecut,
s-au rugat ca urmaşii lor să nu se-nţeleagă
în privinţa palatului de chirpici rămas în urmă
şi eu să-l doresc năpădit de lăpăştane de bălării
care să-l împingă la cer cu tot cu şarpele blând de sub prispele năruite
şi acolo ei să-şi găsească liniştea
cu prufnirile şi borfăielile bunicului Dumitru,
cu tăcerile şi îmbufnelile bunicăi Voinica,
o linişte ce nu-ngrijorează decât pe cei din clasa de mijloc.

261

Cu numele
Prin căsătoria cu un bărbat cu prenume identic cu numele nostru
sora mea a luat un nume identic cu prenumele bunicului ei patern.
soţia mea,-nainte de măritiş,
avea acelaşi nume cu-al mamei mele
când era domnişoară şi-acum ele se numesc la fel;
de vreme ce tot ea spune că semăn
atât de bine cu tatăl ei de parc-aş fi coborât din el
schimbarea e la fel de importantă
ca o perdea împinsă de lumina soarelui.

Ploaie scenică
Când bunicul Petrică se supăra foc pe bunica
pentru că-i scursese în gât prea multă zeamă de baligă
şi vomitase tot ce băuse,
se-abţiguia între cei doi salcâmi din faţa casei
şi nu prin târgul Iveştilor,
ca alte dăţi când îl gimbeau ţigăncile pletoase
şi-l cotrobăiau când în buzunare,
când în prohabul rămas desfăcut tot de ele ultima oară,
se apuca de plâns după străbunica, retras mai apoi în în iatac,
cu poza ei mică pe braţele lungi cu degete noduroase,
fără să ştie că din tot spectacolul oferit nouă, nepoţilor,
rămânea înfiptă-n memoria mea
doar acea lumină din colţurile gurii pe unde curgeau dâre subţiri
de salivă-n jurul bărbiei ascuţite,
acea lumină de pe buza de sus plină cu muci apoşi,
acea lumină de pe genele ude
care semăna cu cea de pe crăcile copacilor plouaţi.
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Arta de a fi
pentru tot

o recenzie de Florin Caragiu
În volumul său „Scrisori către cei singuri” (Princeps, 2013),
poetul Daniel Corbu străbate marea lumii în arca poeziei, învăţând arta
de „a fi pentru tot”. Artă a limitelor şi a transcenderii lor, poezia topeşte
în suflet „grădina Ghetsimani”. „Se clatină lacrima / îngenunchează
hotarul”, şi poezia răsare de pretutindeni, din locuri şi nume, din slove şi
umbre, făcând auzite elegiile celui ce contemplă singurătatea. „Ea mă
opreşte / când plâng din oarecari pricini (…) îmi potriveşte mai bine zorii
în inimă (…) şi mă corectează ca pe-un şpalt în nopţile / când i se pare că
mor prea încet”. Ideea poemului ce încununează întreaga viaţă este
purtată peripatetic ca pe propria moarte.
O întrebare înfrigurată străbate constant gândul, asemenea unei
neobosite întoarceri spre sine: „Ce este poezia?” „Veneţie de lacrimi”,
„gheizer de păsări”, „o casă cu pereţii de vânt / cu acoperişul de ceaţă”,
„haosul condamnat la visare” – sunt câteva din numirile ei pe parcursul
„odiseei singurătăţii”.
Poezia trece prin zidul morţii ca o plutire, ca o afundare a chipului
într-un „steag mătăsos”. Visând în numele pietrei ce se dă la o parte, al
adevărului de o clipă ce ne înconjoară, poezia este, ea, râul ce străbate
inima şi creează acel sentiment de străpungere ce se naşte în faţa
transcendenţei oglindite în sine. Înaintea celei din urmă, nu poţi decât să
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trăieşti un sentiment de adâncă umilinţă, cu „mâna clipocind înspre
inimă”. De toată deşertăciunea şi potrivnicia lumească poetul se apără,
aidoma pământului, visând. Sfâşierea sa se sublimează în cântec, care
capătă adâncimea unui melos al sufletului însuşi, solidar cu tot ceea ce
există – vulnerabil – în orizontul morţii: „Încă te ştie gura mea sărutând
lame subţiri / încă te ştiu mâinile plânsul fără motiv / vai mie rătăcitor
prin oglinzi / firimiturile cântecului au amuţit / şi-i atâta linişte / de parcăaş fi murit în mai multe trupuri deodată” (Manualul bunului singuratic).
Trecerea la limită figurată de moarte, păşirea pe firul subţire al
umbrei are loc în registru iconic: „Mamă nu e moartea / trecem fiecare cu
o altă icoană în mâini (…) îţi mai aminteşti râul ce trece prin inima mea /
mamă de când mă ştiu adorm cu mâinile goale / ce să fac / exist şi eu ce
subţire mi-i umbra (Râul ce trece prin inima mea).
Semn al iertării e chiar plânsul izvorât în urma străpungerii: „Sunt
felicitat sunt interogat de ce nu mai scriu elegii / de ce în copilărie /
plângeam în faţa ceştii cu lapte de ce port o rană atât de adâncă /sub
frunte” (Căderea mâinilor).
Ni se descoperă astfel, în chiar miezul dramei existenţei, faţa
luminoasă a singurătăţii, în care liniştea aşterne luminările învierii,
imaginea morţii fiind ridicată la puterea poeziei: „Trec singur ca un
mormânt / cu răsăritul pe umeri” (Clipa de-acum).
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Drum cu
pietre
curgătoare
o recenzie de Liviu Popescu
Sub presiunea ultimativă, greu de controlat, a unui cerc de
prieteni şi rude apropiate, Vasile Tudor publică la editura „Paralela 45”,
în 2011, volumul de versuri „Pietre curgătoare”. Apropiindu-se de textele
acestui debutant întârziat, criticul literar Mircea A. Diaconu constata: „La
drept vorbind, el are ştiinţa poetică să-şi însceneze credibil tristeţea,
construind mici ceremonialuri ale ei, într-un vers în care fluenţa, un
anumit firesc al spunerii, care-şi asociază metafore surprinzătoare, deşi
calde, nu dă sentimentul facilităţii .” Aşadar, tristeţea în fulguranţe, pe
străzi îndoliate, sub ochii poetului, surprinde cum „Măturătorii adună iar
zilele în ladă”. În acest caz, trupul nu poate fi decât „Ospăţ bolnav de
alterare”. Schimbările bruşte de decor, atrag cu un magnet nedetectabil
sacralitatea în fiinţa numită Wer: „Ai tras pe tine un alt cer/ să fiu un
plâns fără ureche”. Pentru un moment, aflat în faţa unei anumite
frumuseţi feminine, poetul manifestă un soi de de lehamite, din nu ştiu ce
porniri interioare. Scurt şi cuprinzător, el îşi asumă convertirea, pentru a
fi: „Indiferenţă de păgân/ Mormântul alb prin care umblu”, în timp ce
„Doar vântul de la uşă e cel mai straşnic câine. „Suferinţa, fără disperare,
este aşezată lin pe o pistă a destăinuirii: „Eu simt cum trupul, Doamnă,
mi-i locuinţă goală !”. Vorbind de dotări, şi în „spitalul unui înger”există
morgă, ce e „viaţa în care am un pat”.
Totdeauna chipul a fost oglinda sufletului şi e bine de revăzut cum
„Străinul varsă ceara feţei/ În râsete imperiale”. Clopotul, biruitor în largi
spaţii, are înscris în el cuvântul pământ: „Şi clopotul umblă nebun/
Trezind în carnea mea pământul ”. Retragerea în alcool dă frâu liber
halucinaţiilor în defavoarea lucidităţii: „O gură clatină mereu/ luciditatea
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în pahare”, „când cel fără formă învaţă închipuirea.../ şi pe buzele lui/
cuvintele sunt pietre curgătoare”, atunci „Iluzia cea blondă/ înalţă
sângele-n picioare!” Desprinderea de răul cotidian cere răbdare şi
impetuozitate, fără priviri aruncate în urmă: „De negrăit e ceea ce senalţă/ şi părăseşte foamea putrezirii”. Filmul zborului păsărilor călătoare,
sau alte osteneli cu folos, trebuie privite din perspectiva imediată a
somnului odihnitor şi binemeritat: „Doarme aripa/ frântă de orele arse
sub ea”. În faţa biruinţei trupului (atât în plan fizic, cât şi psihic),
sentimentul de uimire rescrie cu senzualitate pagini eterne: „O, niciodată
nu voi înţelege/ cum trupul meu e legea/ unui mijloc fără margini”.
Pacea în visare nu poate avea decât un unic preţ şi nu poate fi
decât „o pace în visare/ nepătrunsă de negare”. Gelozia frumoasă exclude
exasperarea şi cum poate ea să fie transformată în feerie, în plin mister,
numai cel în cauză poate să ştie: „Devin gelos pe tot ce-i fix,/ pe-un fel
de oră împietrită,/ pe osul cel acoperit/ de-o altă formă, nenumită”. Cei
doisprezece „cavaleri de soare”, apariţii cât se poate de neaşteptate, într-o
casă primitoare, împrospătează aerul în care „mareele plâng semnele
clare” . În acest caz, imprevizibilul are savoarea lui şi este în stare să dea
întâmplării o şansă: „Mi i-a vestit din întâmplare/ cocoşul clătinat de-o
stea/ când primul mi-aducea călare/ toţi gemenii la nunta mea !” În timp
ce „melci necântaţi/ stau cu sinele-n spirală”, pe un alt tărâm, al
tenebrelor, „vom simţi îmbrăţişarea/ probând măsura de sicriu !”
„Pietrele curgătoare” ale lui Vasile Tudor pun senzualitatea în mişcare
„Fără să fie livresc, nici auster, cu atât mai puţin biografic sau fascinat de
spectacolul textualităţii.”(Mircea A. Diaconu).
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Poeme de
Corneliu
Antoniu
Nimic altceva decât niște nimicuri
E mult de când n-am mai scris
Nimic – Meditez
La strada aceasta lungă
Din care plec împins de un cort
Şi nimeni nu stă la fereastră
Fluviul în care m-am aruncat
Şi imaginea unui tramvai degenerat:
Plutesc peste tot batiste
Şi pălării – butoniere colorate / păpuşi –
Nimic altceva decât nişte nimicuri
Aş putea deveni o conştiinţă
A celor care mă înoată:
În faţă e un spaţiu absolut
În spate alt spaţiu absolut
Iar în mijloc o geamandură
Pe o limbă de nisip –
De la care îmi iau mereu rămas bun!

Pasărea play-beck
Şi încercarea de a mă ridica
De la sol: Să ajung cu ochii
La geamul sarcofag o lentilă
În care stă întinsă pasărea play-beck,
Peste care-mi trec degetele tri. În urmă
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O melodie: Umbra imperială
Cu săpun la cheie, masă bogată
Iar de jur-împrejurul ei
Doamnele felinare – vechi cunoştinţe
Cu lunga lor geometrie fauna-bell,
Răsfoind noul vocabular al terţilor –
Zi-noapte; închis-deschis-în funcţie de
Anotimpuri, pledoarii, imnuri, secole sociale
Şi un zadarnic ceas încercând
Să mă ridice de la sol
Încât să pot vedea
Prin vidul acesta mecanic, cum sunt:
Mai mult lung – un embrion într-o viziune
Sagrada solitudine
O hologramă
Care aruncă în mijloc
Lichidul cald al unei posibile întâmplări

Exodul
(1)
Ultimele îmi vor muri mâinile
Cu geometriile lor săptămânale
Strune vaiere răsucite
De-a lungul stelei cu ţâţe paterne
Şi oh- maurul care va pleca în curând
Şi interviul acordat înainte de potop
Celui care a fost omorât cu pietre
Despre toate se vorbeşte într-un cazinou
Dintre timpuri
În care sufletul se mai zbate în valurile care-l cuprind
Oh – şi maurul în care pieile mele
Întinse, sărate, înghiţind vîntul în cutele lor, hulpave nesătule
Şi pământ nicăieri şi peste tot pacea universală
Iar eu plutind în urma ei
Oh- urma ei în care ceaţa şi-a depus ouăle
Ca o posibilă rezolvare, invizibilă speranţă
A tot ce-mi lipsea.
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Tapet cu păianjen
Cea mai ciudată arătare a nopţii
Este păianjenul din sectorul galben
Inima mea verticală, făcută ghem
Inima mea, sferă migratoare.
Şi pe drum s-au întins eşarfele lui Orion
Şi pe drum iluziile s-au lăsat călcate-n picioare
Tot peretele este plin de sânge şi de calendare
Şi de urme care urcă pe urmele ei.
Inima mea verticală făcută ghem
Inima mea sferă gânditoare.

Desigur o piatră trebuie să fi fost
Şi câte umbre ai, câte drumuri
Şi câte urne în tine?
Diavol să fii sau zeu un capriciu
Al unor
introvertite provincii
îmbătrânite îndrăzneli.
Faţă în faţă cu ele acum – apa,
Calcarul. Pe lângă el respiră viermii
Albaştri. Ideile ferigii – albatroșii
Originea perfidă a supravieţuirii
Sub alte forme
Cu alte mijloace.
Şi mult mai târziu – otrava,
Rama ascuţită a iluziei,
Semne pe care le-ai rătăcit,
Umbra şi fantoma ei
Contemplându-te cum ieşi din adânc.
Plaja, nisipul, limba care te-a inventat.
Din ciclul ,,Cântece de umplut canistra”
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Un şlefuitor
de cuvinte

o recenzie de Mihai Merticaru
L-am căutat pe Theodor Răpan (n. la 4 iulie 1954, în comuna
Balaci, județul Teleorman) prin toate istoriile și dicționarele literare din
țară, dar nu l-am găsit. L-am descoperit, în schimb, în cele 16 volume
apărute, începând cu anul 1975 și culminând cu anii 2010-2013, interval
în care Editura „Semne” din București l-a ajutat să-și îmbogățească
palmaresul cu cinci volume impozante, fiecare conținând între 400 și
700 de pagini: Evanghelia inimii - Anotimpuri-Jurnal de poet, 2010;
Evanghelia cerului - Zodii de poet, 2011; Evanghelia tăcerii și Solilocvii,
Evanghelia Apocalipsei, 2012, ,,un dar de suflet, un pachet de cărți care,
prin conținut și prin haina grafică, pot fi încadrate între bijuteriile
genului”, constituindu-se ,,într-un prinos, într-o ofrandă adusă unor
repere fundamentale ale credinței” (Dan Rotaru, revista „Argeș”,
februarie, 2014).
În cele ce urmează, ne vom referi, nu la aceste Evanghelii, pe care le
las în seama altor comentatori mai experimentați, ci la volumul FIIND,
365+1 iconosonete, apărut la aceeași editură în anul 2013. Fiecare dintre
cele 366 de sonete, câte unu pentru fiecare zi a anului, este însoțit de o
ilustrație, deci tot 366, preluate din volumul Della novissima iconologia,
alcătuit de Cesare Ripa, Padova, 1625, rezultând astfel un volum
impunător de 768 de pagini. Din păcate, nu există nicio consonanță între
sonet și ilustrație, în ciuda faptului că ne-ar fi plăcut să putem vorbi, în
acest caz, de un transfer al mesajului literar în sfera artelor plastice sau
invers. Se vede că a procedat așa pentru a avea un motiv să-și boteze
sonetele iconosonete. Totuși, gestul său nu rămâne total gratuit, pentru că
îi lasă cititorului un scurt răgaz să mediteze asupra diverselor trăiri lirice
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ale autorului, asupra arhitecturii magiei rostirii și a misteriosului univers
al ficțiunii.
Titlul cărții este inspirat dintr-un vers-sentință al lui Nichita
Stănescu: M-am trezit fiind, voi ațipi nefiind, fiindul exprimând
complexitatea existenței, fața realității vizibile, dar și lumea ascunsă
ochiului, trăirile, gândurile și intențiile ființei umane cu varietatea de
stări: emoție, tristețe, extaz, neliniște, spaimă, durere, dezamșgire,
frenezie ș.a.
Tema fundamentală a iconosonetelor lui Theodor Răpan este iubirea,
iubirea care mișcă sori și stele, după cum afirmă Dante în Paradisul din
Divina Comedie. Tirania lui Eros este cheia de boltă a unui univers poetic
profund original, pasiunea trăirii fiind transpusă cu seninătate într-un
câmp semantic iscusit metaforizat, într-o sintaxă poetică inedită ce
conferă poemelor o sonoritate aparte, un grad sporit de inefabil.
Spirit aflat sub spectrul erudiției unui autentic cărturar și ilustru
șlefuitor de cuvinte, poetul știe să transforme starea de reverie în rostire
rafinată, într-un spectacol de inteligență, reușind să țină clipa în loc,
dilatând-o prin varii nuanțe vizuale și semantice, prin jerbe imagistice de
o sclipitoare ingeniozitate declanșatoare de emoții profunde și autentice.
Sonetele sale mustesc de gravitate, vehiculează idei și incită la meditație,
sugerează deschideri spre lumi trăite sau închipuite, visul și trăirea
interferând misterios. Paradoxul, ironia, autoironia și ludicul construiesc
un univers de o remarcabilă forță de seducție lirică.
Verbul a iubi, substantivul iubire cu sinonimele sale, adjectivarea
acestora împreună cu substituienții metaforici și metonimici alcătuiesc o
inedită rețea conotativă ce împânzește întregul spațiu al volumului,
identificându-ne un meșteșugar de marcă al cuvântului. Iată câteva
mostre: Dragostea inspiră trandafirii; Dușmanca mea iubită, soră,
mamă; Greșalele iubirii nu sunt iertate?; Surâsul tău a-nzăpezit privirea;
Iubirea ta mă-nzăpezește-n stele; Spre a te ști panteră și femeie; Iubirea
mea-nflorește-n somn migdalul; Coboară-mi-te-n suflet, fi-mi scânteie;
Castele de iubire sunt ruine; Cămașă a lui Nessus mi-e iubirea; Dar
simt că Sulamita iar mă minte; Să ardă fără foc - ce grea tortură;
Flămând de tine sunt, să știi, Femeie; Frumoasa mea cu trupul de
sirenă; De mierea ta, rău gura mi-e flămândă; Cătușa disperărilor mă
strânge; Nu te schimba din floare-n buruiană; Câmpia mea cu ochi,
mirată sete; Femeia – ce lumină credincioasă; Te vor iubi, sublimă
disperare; Săgeata lui Amor mie-mi e strună; Învăț a inimii ortografie;
Iubirea ta e temniță pe viață.
Uneori adorația față de ființa iubită se transformă în reproș, în
dezamăgire: Femeie fără trup, ești numai fiere! Păreai o sfântă ruptă din
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psaltire; Ce înșelare! Câtă amăgire!; Iubirea noastră, pasăre bolnavă;
Ce rău îmi pare că n-am fost în stare/ Să-ngemănez iubirea-n rugăciune;
Altminteri, ia-ți cuțitul și-l împlântă; Cămașa dragostei nu mai e nouă.
Totuși, catharsisul suferinței erotice este diminuat printr-o notă
optimistă, prin resemnare, prin asumarea existenței în formele ei diverse,
inclusiv a durerii, a martirajului: Călit eu sunt cu-a dragostei otravă; Ia
calul nenorocului și du-te/ Căci fără Don Quijote lumea moare; Că-ntr-o
ființă totul se adună:/Și zbatere și cântec, roua nouă!; Poetul-Mag face
smerit metanii; Rănit de spinii dragostei ucise/ Ne mântuie cu lacrimi
trandafirii.
Trandafirul apare adesea, simbolizând pasiunea, puritatea,
înțelepciunea, imposibilul devenit posibil. Un alt simbol frecvent este
crinul care sugerează viața pură, făgăduința mântuirii.
Așadar, T.R. realizează un adevărat tur de forță, respectând fără
nicio excepție endecasilabul (versul de 11 silabe) sau folosind rima
îmbrățișată în catrene, cu deosebirea că, în al doilea catren, rolurile se
inversează, versurilor îmbrățișate revenindu-le obligația să îmbrățișeze.
În felul acesta, el folosește în chip magistral, cum e și normal, doar două
rime în primele opt versuri ale sonetului. Mai departe, însă, el încalcă
celelalte reguli. În terține folosește trei rime, în loc de două, în mai bine
de jumătate dintre sonete. Sigur că e mai comod așa, dar nu e firesc.
O altă regulă ne impune să nu repetăm un cuvânt pe parcursul
întregului sonet, cu excepția prepozițiilor și a conjuncțiilor, ceea ce A.R.
ignoră cu premeditare. De asemenea, o altă cerință obligatorie a
sonetului, de fapt sarea și piperul acestuia, este ca ultimul vers al
poemului să potențeze expresiv materia discursului, să sintetizeze
conținutul celorlalte 13 sau să-l contrazică, fapt ce, în majoritatea
iconosonetelor lui T.R., nu se prea întâmplă.
Dacă tot am ajuns la acest capitol al neîmplinirilor, aș mai remarca
unele bâjbâieli în folosirea punctuației. Sigur că aici nu e vina autorului,
ci a lectorului cărții care ar fi trebuit să știe că propozițiile subiective,
completivele directe și indirecte nu se despart prin virgulă de regenta lor.
Ba, am găsit o virgulă chiar între subiect și predicat: Tu, scoate!
Mi-aș mai exprima o reținere de altă natură. Cred că o rimă
despărțită de trei versuri nu mai are niciun efect.
În ciuda acestor observații, T.Răpan rămâne un poet autentic,
înzestrat cu o capacitate asociativă debordantă, cu o noblețe a expresiei și
un exces de sensibilitate, aflat într-o perpetuă căutare a perfecțiunii,
sfâșiat de nostalgia plenitudinilor spirituale, convins că numai dragostea
poate să înfrângă moartea. De aceea, nu pot decât să fiu de acord cu
George Astaloș care scrie pe coperta a patra a cărții: Dirijând timp de 30
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de ani revista de Arte și Litere Nouvelle Europe, patronată de Comisia
de Cultură a Parlamentului Europei (cel mai mare tiraj de pe Continent),
am parcurs operele a sute de poeți de pe mapamond, scriind despre circa
300 dintre ei (despre cei mai buni, bineînțeles). Din interiorul acestei
lungi experiențe, afirm că Theodor Răpan merită cu prisosință să intre în
Panteonul marilor penițe lirice.
Autor al unei poezii intelectuale, cultivate, zbuciumate și patetice,
dar și senine, presărate cu numeroase aluzii culturale și accentuate tușe
de inefabil, pendulând între imanent și transcendent, între planul terestru
și cel astral, între gesticulația oraculară și metaforismul oximoronic,
Theodor Răpan este poetul pe care istoriile literare ulterioare vor trebui
neapărat să-l ia în seamă, în pofida faptului că la pagina 143 din
Evanghelia Tăcerii scrie, alintându-se: „la picioarele tale am să mor,
Poezie, ca un ultim și anonim soldat”. Sperăm să nu se adeverească
această șugubeață premoniție.
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Un poem de
Emil Ariton

Un imn al iubirii
Un imn al iubirii întâmplătoare
dintr-o lagună cu lebede şi lăstuni
s-a răspândit prin diverse broşuri
în sudul Peninsulei Scandinave.
Adolescenţii din Hamburg citindu-l
se-ndrăgosteau şi se întâlneau predispuşi
la taclale şi dezmierdări,
ludici în estompări de iluminări,
prin cafenele, cofetării, cinematografe.
Întâmplâtor ascultădu-l, sopranele jinduiesc
o strămutare în Carpaţii Apuseni
ori în provincia Chiclana din Cadiz,
în care spanoli şi alte naţii se delectează
cu-amăgitoare dansatoare de flamenco.
În săli de bal unde-atingeri şi zbânţuiri
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înteţite-s de-ademenirea romanţioasă,
cei ce se-ndeamnă spre ghiduşii şi prilejuri
ca din instinct primar să treacă-meargă
în exaltarea cu reverii iluzorii,
vor zăbovi însoţindu-se cu nesomnul, cu gelozia,
fără rictus zeflemitor, fără riduri,
să-şi revigoreze bătăile inimii.
Ca dintr-o colivie eliberat
când se destăinuie libertin un extaz,
nu-s imnuri pentru stăncuţe şi gaiţe să-l întreacă,
nici melodii pentru clavecin şi oboi.
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Poeme de
Dumitru
Necşanu

pavilionul bolnavilor de
singurătate
tremură carnea pe mine mi-e cald apoi
frig în
camera tâmpă
şi ascult handel un timp
de ajuns să mă-ndoiesc de ieri de şoapte de
ploaia repede ce bate spre
noapte de cuvânt precum un gând în
ţeasta zilei ce o plâng
de mine mă-ndoiesc că sunt
şi carnea tremură pe mine cum strugurii de pe chiorchine
şi vine toamna
de pe urmă din ce în ce
mai lent respir acuma cu silinţă în spaţiul alb de trebuinţă
şi anii tremură pe mine cum strugurii de pe chiorchine
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aştept visez
rup din oglindă să mă vândă ploaia
blândă poate
ce bate iar şi doamne bate
bolnav sunt iarăşi de
singurătate

sepuku
săbii de cer
săbii
de aer am aprins în onoarea
aparenţei mikadoul nu
are voie să atingă
pământul altfel cu
tije de iris sepuku mi-oi face de
n-am de lucru mă
doare la bască
de mikado şi de iască săbii voi face din
creangă de prun piciorul de lut să-l
pun pe rigoare mă doare
mai mult
spurcăciunea de suflet că se-ascunde
de mine în mine şi tot mai în mine de
nu ştiu locul când
n-am de lucru să-i ard
un sepuku

judecata lasoului
e clar o
poti ademeni o poţi înşela sa-ţi mănînce din
palmă dar
himera
are treaba ei himera n-o prinzi cu
lasoul
copitele ei de capră
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sălbatică te calcă ori leul îţi
rupe lumina sângelui iar şarpele se agaţă de
suflet îţi înconjoară trupul şi inima
plesneşte lasolul
pe care-l prefir peste ţeasta-mi pământă e
doar o iluzie că încă
vreodată himera ca pe maya desnudă aş
prinde
şi
ţin minte că veşminte din pielea-i
de drac am voit să
îmi fac
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Un roman al
problematicii
existențiale

un comentariu de Leonard Rotaru
Despre Audiența, romanul băcăuanului Ion Fercu (Editura Fundaţiei
Academice Axis, 2012, Iaşi), însuși autorul, cu ocazia lansării volumului,
spunea că este „o carte despre marile singurătăți, în unul, în doi, un strigăt de
la capătul strigătului, o carte despre eșec, dar și o carte despre solidaritate,
pe care n-o găsim în lumea liberă, dar și o carte despre relația individului cu
Dumnezeu”.
Scris în formă modernă, cititorul are nevoie de acomodare cu textul.
Altfel, romanul poate fi suspectat de dificultate în receptarea mesajului. Însă,
pe măsură ce începi să decodezi, găsești firul principal al evenimentelor, iar
cartea devine incitantă, provocatoare. Autorul își pune personajul principal
în situații limită dintre cele mai inedite. Anvelopa ficțională, extrem de bine
construită, nu este decât un pretext pentru a oferi lectorului judecăți de
valoare despre soarta omului, despre trăirile sale sufletești, autentice, greu de
imaginat, dar verosimile. Am putea spune că viața este ca în carte, omul
reacționând în situații limită extrem de diferit.
Adam Potra, „omul bibliotecii și al clinicii, al amfiteatrelor, al
dialogului științific”, cu un „doctorat răsunător în istoria recentă a ficatului”,
om cultivat, ajunge să asculte „glasul cătușelor”, într-un spațiu care anulează
personalitatea, chiar și numele, printr-o conjunctură inexplicabilă. Pentru
Adam, lumea se rostogolește. Totul se întoarce cu capul în jos. Nimic nu
este priceput pentru că nimic nu poate fi priceput. Într-o clipă, din lumea
liniștită a clinicii în care lucra ca medic, ajunge în infern… Eroul devine
deținutul cu numărul 3428, într-o lume de pușcăriași unde „trebuia să-și
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mobilizeze toate resursele instinctuale și raționale, dacă e posibilă această
simultaneitate, pentru a gestiona calvarul”.
Această lume a închisorilor are pitorescul ei în cartea lui Ion Fercu. În
ea colcăie personaje golite de sentimente, de trăiri umane autentice, precum
Carlo Busacca „pragmatic, ticălos, peșterist, ființă care abia încerca să se
desprindă de copilăria regnului animal”. Din fericire pentru Adam, se ivesc
și figuri memorabile, parcă anume trimise de Dumnezeu în apărarea sa,
îngeri de pace, de lumină, cu chip de om precum albanezul musulman Sali,
arabul Abeba sau neuitatul rus Serghei, uriașul. În acest spațiu limită, plasat
fictiv într-o țară ca Italia, pentru a spori suspansul, dar și de a evita, poate,
orice posibilitate de interpretare că ar fi vorba de pușcăriile românești, cu
toate că mare diferență nu este sub aspectul calității umane, Adam Potra
înțelege de la o vreme că viața sa „este un proiect pe care trebuie să-l rezolve
singur” și că „uneori singurătatea este pentru suflet ceea ce dieta este pentru
corp”. Este momentul în care, ajuns în fundul prăpastiei, conștientizează că
forța salvatoare se află în sine și în voința Domnului. De altfel, lumea
închisorii, prezentată în frescă, dar și în detaliu, cu imagini terifiante despre
degradarea umană, vicii, ticăloșii, corupție, merită pagini speciale de
interpretare.
În ceea ce ne privește, suntem tentați să urmărim dimensiunea
teologică a romanului, pornind de la ideea că problemele de conștiință ale
oamenilor din vremea noastră, în această criză spirituală a veacului, merită o
atenție mai mare, iar cartea oferă interpretări pe măsură. Se înțelege destul
de clar din paginile romanului că frământările sufletești ale lui Adam Potra
au până la urmă sprijin divin. Învinuit că ar fi comis o crimă, deconectând
aparatele care mențineau o brumă de viață în trupul Letiției, internată într-o
clinică particulară italiană, eroul se dezvinovățește în fața avocatului său :
„N-am ucis-o pe Letiția. Nu am decuplat aparatele. N-am scos eu din priză
furtunul cu oxigen. Am lăsat-o câteva momente singură. Cineva știa că nu
pot gândi nestresat decât dacă am pixul în mână ca să pot nota imediat orice
idee care m-ar fi vizitat. Acel cineva mi-a luat pixul din bloc notes, l-a
aruncat în sertar, mizând pe faptul că mă voi întoarce după el, așa cum un
narcoman ar da fuguța după doza lui”. Nimeni dintre colegi nu merita să fie
învinuit și nici nu se putea, știindu-se calitățile lor umane. Doar o minune ar
fi dus la descoperirea adevăratului vinovat de cele întâmplate. Pentru Adam
începe calvarul, mustrarea conștiinței că și-a părăsit pacienta, chiar și pentru
o clipă. Numai că se întâmplă că ideea apropierii de Dumnezeu să-i fie
amintită de glasuri diferite, „omul având mereu șansa alegerii”. În sinea sa
existența lui Dumnezeu nu era pusă la îndoială, cu toate că în lume se flutură
și suspiciunea că Domnul nu există… Dar, în pofida acestui fapt, „miliarde
de oameni cred în Dumnezeu”, iar Adam știa că „nimeni nu este orfan de
Dumnezeu” și că „ne ascultă oriunde, oricând…” Cu alte cuvinte n-ar fi
nevoie neapărat de audiență la Dumnezeu, așa cum îi sugerează cu insistență
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musulmanul Sali, prin rostirea vorbelor : „Te-a primit Dumnezeu în
audiență, Adam”. În fapt, Sali îi întărește convingerea că este sub protecție
divină și că nimic rău nu i se poate întâmpla.
Ideea de protecție divină, de minune, îi este strecurată și de Ina, una
dintre iubite, într-o poveste de o frumusețe aparte, o scenă de mare
rafinament pedagogic, de înaltă ținută morală care se petrece la Gura
Humorului, în România, în copilăria sa : „Când eram mică, mică de tot, dacă
mă supăra cineva, fugeam imediat la biserica Sfinții Împărați Constantin și
Elena, mă așezam în genunchi în fața icoanei făcătoare de minuni de aici șimi spuneam toate durerile. Stabileam, împreună cu Maica Domnului, Cea
din icoană, cine și cum trebuia iertat și pedepsit”. Întâmplarea face că atunci
copila considera că educatoarea trebuie schimbată pentru că i-a dat bulină
neagră. Preotul bisericii o observă, o întreabă ce s-a întâmplat, o ascultă cu
atenție apoi „s-a așezat în genunchi, lângă ea, și ea a văzut că îi curgeau
lacrimile”. Apoi, i-a spus că este un copil nemaipomenit deoarece crede în
minuni și a rugat-o s-o ierte pe educatoare și să-i ia doar bulinele negre. „Și
s-a rugat cu preotul pentru asta!”
Adam se află în comuniune cu Dumnezeu, îi simte prezența și se
salvează de la iminenta cădere în infernul malaxorului social în care intrase,
fără voia sa. Adam este om, iar ca om este fiul lui Dumnezeu și a învățat în
cele din urmă să ierte. La citirea scrisorii prin care Velia, o altă iubită, își
justifica gestul sinuciderii și fapta de a fi decuplat aparatele, lui Adam „i se
scurgeau lacrimi pe obraz” pentru că a murit un om care, cu toate păcatele
lui, a aruncat lumină asupra vieții sale.
Din această experiență traumatizantă Adam iese călit, luminat. A
îngropat în pușcărie o felie de viață, dar a câștigat mult mai mult. A învățat
să înțeleagă oamenii, să fie solidar cu ei, să lupte pentru propria libertate.
Gestul de a se duce la cimitir, la mormântul femeii care i-a pricinuit răul, dar
pe care a iubit-o, apoi în Piazza Castello, pentru a retrăi feeria unei seri
memorabile, conchide că „realitatea nu este decât ruina unor povești”. Un
final deschis, oferind posibilitatea unor variate interpretări. Un final care nu
duce gândul nicicum la resemnare, ci mai degrabă la o nouă provocare, la un
alt început de drum.
Audiența este o carte despre nepătrunsul sufletului, despre lumină și
speranță, o carte cu o problematică ce solicită cititorului confruntarea cu sine
însuși și cu lumea în care trăiește.
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Poemele
vinului
de Cezar Ţucu
Ameninţare
Apă-n vin de vezi crâşmarul
Că ţi-a pus, fie şi-oleacă,
Ia-l de guler, căci tâlharul
De-i cruţat, o s-o mai facă!
Fulgerează-l din privire
Şi trăzneşte-l totodată
Cu-n blestem de mântuire
Ca avans notei de plată!
Chiar de-auzi subconştientul
Peste cap cum îţi dă planul
Amintindu-ţi de fragmentul
Biblic: „Să-ţi iubeşti duşmanul”!
Ori îţi spune: „Mai cu frică,
Mai cu milă scoate mustul
Din hangiu, că, la adică,
Nici tu apei nu-i ştii gustul!’’
Nu-l ierta, că faci greşeala
Soaţei care-şi varsă-amarul,
Când nu-ţi iese socoteala
După ce îi duci salarul
(Însoţit şi de buchetul
Danfului din bodeguţe
Ce-i împrăştie secretul
Concentraţiei slăbuţe!)
Şi se jură, făcând cruce,
282

Că s-a măritat mioapă!
Şi la mă-sa se va duce
De mai bei Cotnari cu apă!
Iar cu aer de stăpână
Îţi anunţă decăderea:
AI AJUNS ÎN HALUL PÂNĂ
SĂ-I STRICI VINULUI PUTEREA!

Terţu inclus
Ferice de poetul ce trăieşte
Pe sub papucul soaţei (nepoetă!):
Îşi scrie liniştit şi-şi reciteşte
Cu voce tare opera-i completă!
Dar nici burlacul nu-i de plâns vreodată(!),
Îşi duce viaţa cea mai fericită:
Nu tu scandal, nu tu aceeaşi fată,
Iar muza lui mereu e primenită!
În schimb, cel care-aleargă când la una,
Când la cealaltă (-împins de necuratul!)
Păţeşte (cum vecinii cred într-una,
Că pătimeşte numai subsemnatul!):
Când nu-s în preajma jumătăţii mele
Doimea (-n tinereţe Afrodita!)
Rosteşte, fulgerând cuvinte grele,
Că iar îmi clătesc ochii cu iubita!
La rândul ei, când nu suntem alături,
Aceasta tună şi mai mânioasă,
(Îmi spune lumea ce se dă în lături!):
Că iar m-a încuiat nevasta-n casă!
Şi fiecare mi-a pus ştreang la grindă,
Cu care mă aşteaptă (la blesteme
Alternativă, de n-au să se prindă!),
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Iar eu în timpul ăsta …scriu poeme
Şi beau Cotnari, Frâncuşă şi Fetească,
Şi Tămâioasă, Grasa-ncheind lista!
Cinci soiuri netăiate! Deci, trăiască
Ocrotitorul rege Burebista!

Dorinţă
Dă, Doamne, celui care nu doreşte
Noroc în toate! Chiar harem pe-alese!
Într-un desfrâu s-o ducă-împărăteşte!
Din raiul bahic fă-l să nu mai iese!
Dar asta c-o condiţie firească:
Să-ngurgiteze doar Cotnari, Frâncuşă,
Licoarea Tămâioasei, ori Fetească,
Şi patruped să intre doar pe uşă!
Dă-i tinereţe fără bătrâneţe
Şi viaţă fără moarte (de se poate).
De n-are timp s-asculte, dă-i poveţe
Prin Internet! (Deci computerizate!)
Pe cel ce n-a dorit nicicând puterea
Fă-l să ajungă-n vârful piramidei,
Să oblojească maselor durerea
Iar lui, oricare rană, Tu Închide-i!
Iar dac-aş şti că numai celui care
Nu le doreşte I le dai, (chiar frica
De m-ar cuprinde)-oi spune-n gura mare:
Din cele de mai sus NU VREAU NIMICA!

Amintiri
Ce ireal am dus-o noi cândva
Legaţi la ochi de săptămâna chioară!
Un singur anotimp ne-nconjura.
Jur împrejur era doar primăvară !
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Nedespărţiţi mergeam, ca cei din Rai !
Întreaga lume s-adresa cu -Prinţe !
Iar dacă lângă mine nu erai,
Prin porumbei, îţi trimiteam dorinţe.
Urcam orice făr’ a privi în jos,
Nu m’- alegeam în lupte cu vreo rană,
Eram cel mai teribil Făt - Frumos,
Iar tu cea mai celebră Cosânzeană !
Dar azi, când peste tot este târziu,
Şi coborârea-i cea din urmă probă,
Cu o sosire-n marele pustiu,
Mai pun câte un lemn să ardă-n sobă
Rugându-mă lui Dumnezeu s-apari,
(Chiar de nu mai arăţi ca o păpuşă),
Pentru-a-mi turna, din când în când, Cotnari,
Fetească, Tămâiosă ori Frâncuşă!

( Din volumul La porţile Cotnariului)
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Poezie
cu mesaj civic

o cronică de Ion Roşioru

41 de texte care sunt tot atâtea acte ale unei drame inspirate din
sângeroasele evenimente petrecute, în numele dorinţei de libertate, în
inubliabila iarnă a anului 1989. Cartea, intitulată „Bun venit, decembrie”,
editată în 2013, la eLiteratura, atât pe suport de hârtie cât şi-n format
electronic, a văzut iniţial lumina tiparului, în ediţie bilingvă, română şi
engleză (Welcome December), traducerea aparţinând autoarei, la Fiat lux
(Bucureşti, 1994).
Recenta (re)apariţie editorială a Victoriei Milescu e constituită din
reportaje lirice despre euforia cu care naţiunea română s-a avântat spre a
aboli dictatura comunistă instaurată în România după cel de Al Doilea
Război Mondial. E un adevăr arhicunoscut că un rol aparte în lupta
pentru libertate, demnitate şi democraţie, l-au jucat adolescenţii şi tinerii
romantici care, cu tot romantismul şi candoarea vârstei lor, şi-au tradus în
fapt istoric visul unei lumi mai bune şi mai drepte, chiar dacă şi-au plătit
această îndrăzneală cu vieţile şi cu sângele lor curat. Atitudinea autoarei
care prin anii pe care-i avea la vârsta Revoluţiei, respectiv prin năzuinţele
specifice generaţiei sale de atunci, s-a simţit pe deplin integrată celor ce
s-au sacrificat inutil, după cum o va demonstra nefasta Tranziţie
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ulterioară, e una de neţărmurită adeziune afectivă şi socială, omagiul ei
poetic fiind semnul unui prinos sufletesc de o rară şi pioasă frumuseţe
morală: „I-am văzut în Marea finală/ înveliţi în Calea Lactee/ cu o
crizantemă albă pe gură/ şi un sâmbure de cireş în frunte.../ Mulţi au fost
încoronaţi post-mortem/ primind un obelisc din cioburi de gheaţă/ şi
câteva galoane/ imperiale de univers/ Pe cei mai firavi, aplaudând pe
muchie de cuţit/ i-au prins din urmă, i-au încărcat/ în betoniere/
amestecându-i cu asteroizii/ să devieze de pe traiectoria dată/
fatalitatea...”. Poeta aduce sub ochii cititorilor atmosfera de basm a
acelor zile când solidaritatea şi iubirea românilor faţă de semenii lor a
atins cote pe care nu le va mai întâlni, din păcate, niciodată. Până şi
eternul conflict dintre generaţii s-a estompat atunci: „un Moş Crăciun
ghiduş/ le-a dăruit grenade/ din zahăr candel/ pistoale de ciocolată şi/ alte
jocuri şi jucării din sacul său miraculos.../ Ce bravi au fot bătrânii noştri
generali/ în fruntea armadei/ de muguri roz-albi/ ţinând de mână
întunericul...”. Armata şi biserica au pactizat după anii îndelungi de
învrăjbire inoculată de diabolicul partid de guvernământ roşu şi ambele
simt că trăiesc clipe măreţe de împlinire sub steaua abnegaţiei faţă de cei
mulţi şi năpăstuiţi: „Proaspăt avansaţi în grad/ ofiţerul şi preotul/ trag
împreună clopotul astral/ Grindină în lanul aburind!/ Şcolarii duc atent
acasă/ rubinul/ strălucitor al rănii/ apoi se reîntorc/ cu lumânări şi candele
aprinse/ şi cântece pe treptele cu paranimfe:/ Aici oda bucuriei/
transmitem ultimele jertfe...”.
Placheta de atitudine civică a Victoriei Milescu este o radiografie
şi, totodată, o diagramă lirică exactă a acelui sfârşit de an calendaristic de
o densitate contradictorie unică în istoria zbuciumată a românilor,
bucuriile şi spaimele existenţiale alternând în chip vertiginos, speranţele
sincere ale celor mulţi confruntându-se dureros cu minciunile bine
camuflate în discursurile demagogice ale nostalgicilor vicleni ce au pus
din mers mâna pe hăţurile puterii confiscatoare, sfruntată de idealuri şi de
aşteptări. Diavolii roşii s-au înfrăţit, de ochii mulţimilor derutate, naive şi
manipulabile, cu îngerii creduli cărora aveau să le facă vânt de pe punte
în apele negre ale Styxului: „Colaboram deschis/ cu patimile mirabile ale
lui/ Spiritus Sanctus/ înaintând prudent spre baia cu acid.../ Seara, ne
luam pastilele/ lângă fereastră/ atenţi la înflăcărarea/ transmisă în întreaga
lume/ în timp ce trupele de botanişti versaţi/ se îmbarcau/ spre un alt
hybris”. Discursul civic al poetei este ingredientat cu numeroase
simboluri culturale (literatură, pictură, sculptură, mitologie, muzică,
Biblie, astronomie, filme, ştiinţe etc.), multe poeme amintind de poemele
şi de cântecele angajate ale unor Vladimir Vîsoski sau Jean-Pax Méfret,
ca să nu ne oprim decât la două repere ale genului. Un portret feminin
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precum cel al fetei din Columbariu, Butadienă, Spălarea
Violoncelelor, ne aminteşte de Véronika (din cântecul omonim al lui
Méfret), măturătoarea care a vrut să escaladeze zidulul berlinez la fraţii ei
din Vest şi a fost ciuruită de gloanţele comuniste ale fanaticilor grăniceri
redegişti. Iată poemul, unul dintre cele mai frumoase poeme din cartea
Victoriei Milescu: „Când ea, rezemată de o tanchetă/ tricota un fular/ din
mireasma înnebunitoare a pâinii/ proaspete.../ câinele o privea/ cu ochi
de cafea aburind/ piano, piano/ ea îşi lăsa liber părul lung, blond, apoi/
sânul/ pentru a primi plaga prin zvon/ de pe ţigla olandeză/ din palma ei
Mercury a ciugulit/ grăunţele de mărgăritar ale libertăţii/ pentru a intra/ în
trupu-i de fecioară/ continuându-şi acolo zborul/ inspirat de cădere/ în
jurul coliviei inimii/ rupîndu-i în cele din urmă zăbrelele...”. Într-o lume
în care relaţiile umane se deteriorează galopant, poeta are nostalgia acelor
iubiri capabile să mute munţii din loc şi să facă să se mişte astrele pe
bolta înstelată. Iată, întru ilustrare, un frumos poem cu un moto din
Dante: „L’amor che move il sol e l’altre stele”: „Îi mângâi mâinile
înmănuşate/ deşi nu este al meu/ îmi las fruntea pe pieptul lui/ îi acopăr
umerii învineţiţi/ cu aripile-mi albe/ îl sărut în văzul tuturor/ deşi nu este
al meu/ îl apăr/ de pietrele voastre/ iar ochii lui mă privesc cu dragoste/
trecem îmbrăţişaţi/ prin plămânii perforaţi ai Lunii/ căci un copil/ ţine în
mână o mitralieră”. Unele poeme sunt povestea şi expresia unei
dezamăgiri capitale. Dezabuzarea amprentează chiar şi cele mai frumoase
relaţii erotice înşelate în aşteptările ei; „A mai rămas un glonte/ pentru
cea mai frumoasă zi/ Vii spre mine grăbit/ ţinând cascheta subraţ/ ştiu cemi vei cere şi devin solemnă/ (brusc zarzării înfloresc)/ Nu sunt în
elementul meu - prea mulţi martori:/ cerul, marea, şampania/ aerului
tare/ al baricadei în flăcări,/ şenilele urcând pe piept/ acolo, unde credeam
că bate/ orologiul lumii/ în îmbrăţişare pletele mi se prind de epoletul/
fumuriu/ curg lacrimile spre canale/ picioarele păşesc dar nu merg
nicăieri/ plutesc în stranii, lungi rafinării/ Soare, soare, nu mai răsări
mâine!”. Pe acest fundal, separările sunt definitive şi irevocabile, iubita
rezervându-şi dreptul de a nu urî şi ea conchide cu un aer stoic superior
prin ironie şi fără posibilitatea vreunei replici: „nu cred că cineva/ te mai
urăşte/ fiindcă eşti mort demult...”.
„Bun venit, decembrie” se constituie, preponderent, ca un recviem
pentru uriaşa şansă istorică ratată de un popor bântuit de resemnarea şi de
fatalitatea sa mioritică. Rolul şi locul poeziei în această cruciadă de
descoperire şi de salvare a adevărului lumii despre sine nu-s deloc
presărate cu roze. Dimpotrivă, poezia se expune pericolului şi oprobriului
politico-ideologic. Şansele ei de a fi răscumpărată sunt minime, riscul la
care se expune fiind maxim: „Dar tu, cu ochii tăi de plutoniu/ poate eşti
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poezia/ Ce cauţi tu aici, la cap de pod/ biciuită, dezgolită, extorcată?.../
Poezie, cu o singură bandă de/ frecvenţă,/ cu un singur pat/ formând
obsesiv un/ singur/ număr de telefon/ poezie, cu nopţi de vară/ sfâşietoare
pentru cel singur.../ Cine îţi plăteşte cauţiunea? Dar/ ediţia ne
varietur?...”.
În această carte cu mesaj politic anticomunist, poeta Victoria
Milescu adaugă o strună nouă lirei sale tot mai distincte în lirica actuală.
Ea aplaudă curajul celor ce s-au ridicat la luptă, fie şi cu mâinile goale şi
cu piepturile descoperite în bătaia gloanţelor dictaturii, chiar dacă gestul
lor temerar a rămas unul suspendat în aerul istoriei unui popor predispus
mai degrabă la resemnare şi la acceptarea blestemului ancestral de a nu
finaliza niciodată nicio acţiune de anvergură. Rămâne doar jertfa cu toată
poezia ei autentică.
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Poeme de
Tudor Cicu

Mă gândesc că poate peste mulţi ani
Ştii tu frumoaso că-n plină furtună
în zarzărul de la streaşina casei
pe una din ramuri
se leagănă odată cu vântul
o mierlă a tristeţii…
şi în fiecare zi îşi vâră ciocul între pene
aşteptând pe una din ramuri?
Îi vorbesc şi nu mă înţelege
Îi fac semne şi nu pricepe
de ce îi atribui ei
coroana acestui cântec de dragoste!
Mă gândesc că poate peste mulţi ani
poate o mie de ani
nimeni nu va mai şti ce a fost
cu mierla aceea la streaşina mea.
Peste o mie de ani
nici şuierul vântului ca singurul martor
al întâmplării
nu va şti cum să-şi ascută pumnalele
hotărât să ciopârţească poemul
care încă te mai aşteaptă
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cu ferestrele larg deschise.
Tu, frumoaso
nu vei auzi decât zăngănitul armelor
înţepenitelor gărzi la intrare
dar sub zidurile pe care vor răsări între timp ciupercile
frumoaso, tu… mă vei găsi
şi peste o mie de ani.
şi peste o mie de ani acest cântec de dragoste
îţi va pândi trecerea ta pe furiş
spre coridoarele cu oglinzi
cu iscoade şi iederă mărginind
grinzile sub care mi-am lipit inima de ziduri
şi nimeni nu va şti cum a fost.

Nu te opri...
Sfinţii plâng...
Şi eu le şterg lacrimile cu veghea mea
fără capăt.
Lumea s-a vestejit
îmi spune daimonul meu.
Imposibil să asociezi suferinţei, rândunelele...
Zborul lor zace în înserări.
S-a spus că inima
trebuie să poată fi desenată iubind.
Dar sufletul?
Tocmai împotriva lui s-a răzvrătit poezia.
Iubesc prea mult lucrurile
care se nasc şi mor ca accidente în lume,
printre atâtea drame nemărturisite.
Îţi cer,
vindecat de toate amintirile tale
să fiu presimţirea ce cade ca o lumină
din lacrima ta într-a mea;
prin lacrimile ce-ţi vor picura în inimă.
Vezi tu,
n-am întâlnit pe nimeni
îmbălsămând lacrimi.
Şi chiar dacă,
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universul nu e decât un spaţiu o înfundătură sublimă
unde există şi multă bucurie în neliniştile mozartiene
în dragoste,
daimonul îmi tot suflă cu disperare
ca un condamnat la moarte
mergând absent către eşafod:
„nu te opri niciodată!”

Din lanul de cânepă ars, ca sângele...
Când bunicul a scos de la streaşina casei
arma lui din primul război mondial,
toţi credeau că momâile alea
care înconjuraseră satul ca pe un butoi cu pulbere
or să cadă crăcănaţi pe spate.
Doamne, ce grozăvie ar fi fost!
Primul care i-a apărut în vizorul armei
a fost un catâr cu o momâie sub pelerina de ploaie
Acesta şi-a dat jos pelerina din paie
A râs cu blândeţe... şi-a spus:
- „Am venit să vă aduc pacea!”
Bunicul era alb la faţă
Îi tremura mâna în buzunarul pantalonilor bufanţi
Nu mai nimerea să apuce glonţul
să-l vâre pe ţeavă
şi să mi-l înveţe minte pe nenorocit.
Spun cei care cred că ar fi scris istoria
că atunci când ţeava puştii a trosnit în plin soare
momâile alea săreau ca broaştele pe mal.
Şi, cert e că bunicul a tras şapte focuri...
Stă scris în cronici.
Mai târziu, la gura focului unde îşi cocea
bunica, pâinea, în ţest
cineva i-ar fi dat peste gură bunicului
că, lauda e laudă...
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Că până să termine de tras toate gloanţele
se spune că ar fi căzut leşinat la pământ.
Atunci, bunica a scos din salba ei de la gât
doi bani de argint
risipind peste tot acea lumină argintie
care l-a făcut pe bunicul
să ridice arma împăturită în cârpe unsuroase
şi să tragă la întâmplare.
Cei doi bănuţi de argint au căzut împuşcaţi drept în inimă.
Şi toţi au privit cu mirare la bunicul
care se zbătea să se ridice de la pământ
Nimeni nu observase cum pe un catâr alb,
(şi cel care îi făcea cu ochiul)
din lanul de cânepă ars, ca sângele
eu tocmai apărusem pe lume.
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România,
ţara de la
capătul
gândului
trei perspective propuse de Dimitrie Grama
I. România nu putea face altcumva
Urmărind de departe, adică din străinătate, ceea ce se petrece în
România de la „revoluţie” încoace, am trecut şi eu, ca tot omul, prin
diverse „stări” sufleteşti, care până nu demult m-au tulburat şi aş putea
zice că într-un fel neprevăzut şi nedorit de mine, mi-au alterat claritatea
gândului. În ultimul timp, însă, am încercat să mă eliberez de influenţa
covârşitoare a expunerilor mass-mediei şi mai ales să mă eliberez de
influenţa pe care alţi respectabili intelectuali români au exercitat-o asupra
mea, deoarece într-un bagaj universal filozofico-moral, împărţeam
aceeaşi lingerie. În multe eseuri anterioare mi-am arătat iritaţia şi mi-am
vărsat veninul, criticându-i pe cei care, în concepţia mea, nu pot spune
altfel decât limitată, nu schimbaseră viaţa românilor, societatea
tradiţională, în altceva nou, modern, democratic.
Mi-am alăturat glasul altora, care prin hazard sau prin muncă şi
ambiţii personale, au avut posibilitatea să trăiască altundeva, în aşa-zisele
democraţii de tip vestic şi de acolo, având la îndemână arme noi
(informaţie, siguranţă socială şi politică, timp de pierdut, etc., etc.), am
început să tragem în plin, să tragem în tot ceea ce nu ne satisfăcea nouă,
celor „de afară”, ambiţiile politice, intelectuale sau orgoliul. Glasurile
noastre s-au alăturat ţipetelor de nemulţumire a multor români din ţară,
care din când în când se trezesc, se revoltă la cafenea cu prietenii, îşi
ascultă încântaţi vorba şi după aceea trec, ca tot omul bun, la alte subiecte
mai actuale pentru bunăstarea lor momentană, sau pur-şi-simplu, mai
interesante.
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Pornind de la această experienţă trecută, am încercat să mă
gândesc dacă lucrurile se puteau petrece altfel în România după 1989.
Putea oare România să dea un alt exemplu de atitudine şi de dezvoltare
decât celelalte state fost comuniste, deoarece fără îndoială, doar cu mici
diferenţe, ceea ce se întâmplă în România, se întâmplă şi în Bulgaria,
Cehia, Ungaria, Polonia, Slovakia, Croaţia, ca să nu amintesc fosta
URSS, destrămată în corupţie mafiotă de nivel internaţional.
Cu toată deziluzia creată unor intelectuali, cu toate riscurile unei noi
revoluţii populare, România nu putea face altcumva, fiind supusă
aceloraşi legi istorice, aceloraşi legi umane, ca şi restul omenirii.
Timp de sute, chiar poate mii de ani, o parte din români, la fel ca
o parte din oricare populaţie pământească, prin diverse metode, s-a
străduit să acapareze o bogăţie personală, să-şi asigure o dominaţie
ereditară, alcătuind o societate bazată pe discrepanţe materiale şi sociale.
Peste tot, de la epoca de piatră încoace, o parte din oameni au avut ca
interes comun şi ţel primordial, îmbogăţirea şi constituirea de sisteme
bazate pe inegalitate între oameni. În România, marea majoritate a
populaţiei din timpuri străvechi, a fost săracă şi exploatată de o boierime
bogată şi puternică şi acest lucru cred că a fost mult mai evident în
Moldova, Valahia şi anumite regiuni ardelene. Se poate ca acest impuls,
această dorinţă „de mai mult”, această dorinţă „de control” să fie parte
integrală a constituţiei materialului uman şi se pare că pe lângă mizeria
creată de inegalităţile sociale, această forţă trăitoare în interioarele
misterioase ale fiinţei umane, reprezintă „motorul” evoluţiei societăţii
umane,
la
ceea
ce
suntem
noi
acum.
Comuniştii, doar cu o întorsătură de mână, au „desfiinţat” un rost
milenar, nivelând aspiraţiile umane de tot felul, la un nivel bazal,
preistoric, nivel care utopic este posibil, dar care întotdeauna
„degenerează”, nefiind suportat de „condiţia naturală a omului genetic
sălbatic, neîmblânzit”. Comuniştii, au sperat, utopic, că dacă se vor
distruge inegalităţile dintre oameni, atunci un „om nou” va crea „o
societate nouă comunistă”, care va dura pentru totdeauna, însă comuniştii
nu au luat în considerare varietatea omului sălbatic, nemanipulat genetic,
care are alte dorinţe de îndeplinit, ca să poată supravieţui. Însăşi
comuniştii pur-sânge, nu şi-au putut convinge şi transforma proprii copii
în altceva decât natura îi forţa să fie, oameni printre oameni, cu calităţi şi
defecte. „Omul nou” nu s-a înfăptuit şi comunismul, bazat nu pe
experienţa umană, ci pe o construcţie intelectuală, s-a prăbuşit.
Toate societăţile care au trecut prin comunism, încearcă acum cu
disperare să reetableze ordinea „trecută”, bazată pe inegalitate. Cu toate
că, la o privire superficială, goana unora înspre îmbogăţire, pare
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dizgraţioasă, acest fenomen şi proces este natural şi mai ales necesar.
Sunt convins că în România, el va continua să domine societatea încă cel
puţin trei-patru generaţii sau până atunci când o nouă clasă bogată va
începe să se alinieze unor vechi principii morale, deoarece bogăţia, în
sine, nu mai reprezintă un ţel, o excitaţie mintală necesară supravieţuirii.
Abia atunci, noua boierime va putea considera altruismul ca o posibilă
alternativă spirituală. Doar atunci.
II. „Şi totuşi …“
Sunt convins că majoritatea românilor, mai ales a celor emigranţi,
a fost afectată de expunerea discriminatorie a României şi a românilor în
presa occidentală în ultimul timp. Nu are importanţă, cred eu, că o bună
parte a românilor emigranţi se consideră şi mai ales, din motive de
orgoliu şi de ruşine, se auto-amăgesc, că ar fi germani, francezi,
americani sau scandinavi. Nu, toţi suferim o criză de identitate etnică
atunci când neamul nostru este supus unor defăimări, când ţara noastră de
origine este tratată ca un eşec etnic, ca o povară pusă pe umerii
umanităţii. Dar care este, în fond şi la urma urmei, vina României şi a
poporului român? Sunt românii o belea, o povară pe care restul Europei
este nevoită să o ducă „filantropic”, o povară de sacrificiu, „biblică”, care
blagosloveşte şi iartă de păcate restul umanităţii? Sunt oare românii mai
vicioşi, mai proşti, mai răi şi mai tâlhari decât restul omenirii? Este
România, o ţară săracă şi fără perspective, o ţară mai prejos decât Chadul
sau Darfurul?
Istoric vorbind, ţinuturile locuite de români sunt amintite de
diverse surse, ca fiind unele din cele mai binecuvântate locuri de pe acest
Pământ, unde alte naţii ar fi dorit să-şi trăiască viaţa şi să-şi îngroape
morţii. La noi, la români, au venit grecii şi perşii şi romanii şi slavii şi
mongolii şi germanii şi evreii şi ţiganii. Oare de ce au venit aceste
popoare la noi, de-a lungul mileniilor, dacă noi şi ţara noastră am fost atât
de prăpădiţi, atât de stricaţi sufleteşte şi atât de înapoiaţi? Au venit să ne
civilizeze şi în acest fel să ne îndrume paşii spre o viaţă mai bună?
Nicidecum!! Toţi au venit la noi deoarece pământul şi oamenii de pe
acest pământ reprezentau un „Eldorado”, ascuns în inima vechiului
continent, Europa. Nu este oare atitudinea actuală a Europei, una de
aroganţă şi necunoaştere, o atitudine bazată pe o falsă propagandă şi pe
prostie? Nemărginita ospitalitate a românilor, îngăduinţa şi acceptarea
tuturor religiilor, a obiceiurilor şi tradiţiilor altor grupuri etnice, care s-au
stabilit pe lângă noi, pe pământul nostru, este un fenomen, aş putea
spune, unic, în istoria universală. Noi am putea sta ca un model al
convieţuirii armonioase, ca un model al globalizării. Dar, românii nu fac
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mare zarvă pe această temă, pentru că românii consideră ospitalitatea,
generozitatea şi acceptanţa ca o „stare” normală a spiritului lor. Românul
se ruşinează dacă nu poate să dea, dacă nu poate satisface nevoile vreunui
străin oarecare şi românul s-ar ruşina să primească ceva în schimbul
generozităţii lui naturale. Cu ce drept ne tratează „opinia publică”
europeană pe noi ca fiind „cetăţeni de mâna a doua” ai acestui continent?
Suntem noi, românii, răspunzători de actele ţiganilor, pervers numiţi
rromi, acte care sunt comise de ţigani în mod general, oriunde în lume
ţiganii au ales să trăiască, acte bazate pe anumite „tradiţii” care în mod
universal caracterizează rasa, etnia lor? Este oare România singura ţară
europeană unde nepotismul şi corupţia sunt fenomene cotidiene? Este
marea masă a românilor, primitivă, ucigaşă, leneşă şi proastă?
Eu nu cred că este aşa! Eu cred că România şi românii trec printr-o
perioadă grea, de tranziţie socială şi spirituală, o perioadă în care, sub
falsa premiză, a acceptanţei într-o altă ordine, românul se simte timorat şi
pierdut. Dar sunt convins, că aşa cum alte perioade nefaste au trecut,
românul va trece şi acest impas, continuându-şi existenţa alături de
vechile popoare ale acestui pământ. De patruzeci de ani sunt martor la
„evoluţia” Occidentului şi tocmai de aceea sunt din ce în ce mai convins
că am dreptate cu privire la „şansa” de prosperitate şi de succes a
poporului român. Dacă vom avea curajul şi puterea spirituală să ne
respectăm şi să ne menţinem tradiţiile şi cultura, vom continua să
rămânem, alături de greci, alături de germani, alături de vichingi şi alături
de ceilalţi „latini”, unul din cele mai vechi şi cele mai prospere naţii
europene. Timpul lucrează spre beneficiul nostru!
Divanul ad-hoc
Am propus şi propun încă odată constituirea unui „divan”, a unei
„asociaţii” sau orice alt nume „de lucru” i se va da, în care toţi cei ce
doresc să contribuie paşnic la prosperitatea României şi a poporului
român, să aibă la îndemână sprijinul direct al tuturora care gândesc şi
simt la fel. Fac din nou apel la toţi cei care, indiferent de originea etnică,
gândesc înspre binele României, să ne unim şi în efort comun să creăm o
trambulină de idei şi angajare civică. Este derizoriu să vezi că atâtea
lucruri şi mai ales nedreptăţi se întâmplă mereu în România şi majoritatea
intelectualilor români de pretutindeni nu reacţionează. Ei scriu
beletristică sau studii critice sau în orice caz altceva. De ce? Pentru că în
continuare le este frică sau o parte din ei speră să devină odată şi odată
parte din protipendada culturală a societăţii de la putere. Căci, cred ei,
puterea le va mulţumi că nu s-au amestecat în treburi care ar duce la
compromiterea acelei puteri şi în vreun viitor îi va expune mass-medial
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ca eroi. Li se vor da posturi, li se vor publica lucrările şi îşi vor crea un
loc de cinste în istoria parveniţilor şi în cea a trădătorilor de neam. Ştiu,
sunt cuvinte grele, dar acesta este adevărul aşa cum îl văd eu. Deci,
singura şansă de unire a românilor este angajamentul a cât mai mulţi
români în procesul de schiţare a unei Românii noi. Revoluţia din 1989 a
fost trădată sau exploatată de cei fără scrupule şi poporul român ar mai
trebui să se ridice încă odată acum împotriva celor care îi exploatează
mai rău decât comuniştii, sau dacă nu-i exploatează, cel puţin îi fură ca în
codru. Mulţi oameni sărmani sunt la un pas de cerşetorie!
Dacă mass-media română rămâne indiferentă şi nici cea din apus
nu poate fi stimulată în direcţia mai sus menţionată, atunci probabil că
nimic nu se va schimba şi acel popor îşi merită soarta. Un număr
fluctuant de intelectuali se vor angaja din când în când în polemici, mai
ales polemici neinteresante pentru români (ca de exemplu conflictul
danezo-arab), şi în acest fel îşi mai „descarcă” sufletul şi conştiinţa. Nu,
trebuie făcut ceva serios şi destul de urgent, altfel nimic nu se va schimba
generaţii întregi de acum încolo. Nu uitaţi, cu noi va dispărea
generaţia care ştie ce a însemnat atât comunismul cât şi capitalismul în
România. Generaţiile ce vin vor fi mai inocente şi mai uşor de manipulat.

Dimitrie Grama este un reputat chirurg care a trăit şi profesat,
timp de mai bine de patru decenii, în Danemarca, Anglia, Arabia
Saudită. În prezent este medic chirurg în Gibraltar. Este autor al mai
multor cărţi de poezie, proză, eseu. Textele de faţă fac parte dintr-un
volum în pregătire, cu un titlu provizoriu: „România, ţara de la capătul
gîndului”.
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Poeme de
Giuseppe
Masavo

La zoo nu hrăni animalele
Orice cunoaştere ce n-a fost precedată de o senzaţie îmi
este nefolositoare. (André Gide)
nu mai muri ursule
moartea e pentru oameni
o plecăciune în faţa lui dumnezeu
mor oamenii şi intră în graţiile stelelor
se aprind pe cer – şi aşa mai apare cîte o constelaţie
mura creşte în tufe pe pante
vine ursul şi-o mănîncă, mor – mormăie de plăcere
nu mai muri ursule, lasă-le oamenilor
dreptul de proprietate în stele
ce legătură are tufa de mure cu moartea
din două regnuri distincte iese un surogat: o moarte
buboasă (cu tufe de mure)
copilul îşi trage mîna/ nene, ursul ăsta e singur
ce ştie piciul despre singurătate? îţi spun eu
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vînzătorul de singurătate: o goarnă
mută ce reciclează aerul din plămîni şi ciuperca invizibilă
transmisibilă a bacilului koch
scaietele prins pe hainele de duminică ale mirelui
cîinele care te înşfacă pe la spate...
vezi l-au închis în cuşcă să-şi ispăşească pedeapsa pentru minciună
(spune că moare şi n-a mai murit)
aşa va muri de durere şi singurătate ca şi oamenii
dragă, nu-ţi întinde mînuţa printre gratii
nu-i voie, te-ar putea sfîşia (lasă viaţa s-o facă)
îţi spun eu vînzătorul de singurătate
şi dumnezeu e singur şi nu mai moare
poate ne are pe noi în cuşti şi maică-sa îi spune
să nu-şi întindă printre gratii biscuitul de la gură
căpăstrul vieţii te strînge – doare
tot cuşcă e şi hăţul – ca şi biciul/ mormăi dar nu mori
mormăi ca şi ursul minciuna de pe azi pe mîine
sufletul hrănit cu pîine şi apă
va ajunge de 30 de kile
oasele-i vor scoate sunete ca tuburile de bambus lovite de vînt
oasele-i vor cînta trist cînd vor păşi pe lumină pe întuneric
peste flori, indiferent unde
nu vei muri
nu vei muri
nu
nu vei muri niciodată pentru că moartea are tufe de mure
iar ţie îţi plac murele
mîine mergem pe colină ştiu un loc în care
murele cresc iraţional şi barbar, în hoarde
poate vom face o cărare de mure pînă-n oraş
chiar în inima lui tristă hai
ademeni-vom noi ursul sălbatec
(toate personajele cărţii îmi spun nu-i voie, copile şiatunci revolta e normală uite am barbă – albită deja
toate drepturile omului matur le am mă frig şi învăţ din greşeală
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că pasărea de aur frige că focul nu e mărgăritar
şi totuşi fur ouăle păsării din cuibar –nu învăţ nimic– şi totuşi
bag mîna în foc pentru orice prieten/ în cele din urmă
nu înţeleg nici măcar rostul vieţii şi mă zăpăcesc
unde-mi sunt jucăriile întreb ca orice şofer greşesc în trafic
oricum poliţistul mă amendează după cursul la zi al propriei vanităţi
scriu asta-i greşeala fundamentală mai ales că poezia e
pentru lumea cea de toate zilele apa de ploaie în care-şi spală
rapănul,
picioarele care nu ştiu să citească decît marca de pe cutia de
pantofi
ar fi trebuit –poate– să mă fac sculptor cum zicea maestrul
pompiliu
ai simţul volumelor şi-al formelor sculptura ţi-e steaua
dar singura statuie pe care-am sculptat-o a fost femeia în lutul ei
degetele au pipăit perfecţiunea gîtul sînii coapsele
au simţit căldura fiorul părului de-abia epilat mătasea nopţii
din şuviţele despletite şi răvăşite ca cearcefurile parc-au avut nări
să perceapă mirosul de pămînt al cărnii pac-au avut ochi să vadă
pliurile fericirii scăpărate în sîngele foarte fierbinte al sufletului
şi aburul respiraţiei gîfîite aproape imperceptibil bucuria
învingătorului la linia de sosire pe vîrful sagarmāthā –
chomolungma–
după toate spaimele toate minunile lumii după toate apocalipsele
ciclurilor de viaţă maiaşe după după după
pînă cînd nimic nimic nimic
şi mai cînd?
DA
îmi întind mîna printre gratiile cuştii – foarte conştient – să simţi
cum spunea andré gide/ să simţi natanael/ nu vreau să ştiu
că nisipul plajelor e fierbinte vreau să-l simt da,
na, ursule îmi întind mîna printre gratii
sfîrtecă-mă)

Viaţa e o cometă
după ce-a trecut cometa despre care vorbeam cu toţii ca mai trecut odată la naşterea lui isus apoi în anul 1972 d.h.
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singurul bec cu incandescenţă care lumina lumea s-a ars
oraşu-a ajuns smoală negru-lucios de la un cap la altul
unde-i macadamul barajele care-adunau apa de ploaie lîngă borduri
flotila de corăbii cu care exploram americile străzii
ce-i apucară pe toţi că se bat ca pe vremuri
o, doamne se trag se-mbrîncesc îşi dau pumni
şi-s numai pene albe de copil
peste tot
(mărul e roşu frumos ca mai demult în eden şi hop
sărim gardul şi-l furăm
moşu panait ne fugăreşte şi ne înjură
căutăm găurile de cîrtiţă să ne ascundem cel mai bine în cer
pentru că el e bătrîn şi picioarele-l lasă)

Elegia a III-a (II. timpul e uneori monedă
cîștigătoare)
rază de soare coboară pe pămînt
chiar şi din lacrimi – da,
calci şi vara izbucneşte nebună şi dintr-odată
curg păduri-păduri de verdeaţă şi la pasul următor te pierzi în vegetaţia
luxuriantă
şi floarea nordului-i doar singur şerpaş şi porter peste munţi
(o singură lege guvernează viaţa):
să simţi frumuseţea depunîndu-şi oule în palmă acoperindu-le
cu nisip cald şi respiraţie de mamă/ cînd mîngîi un capăt al cerului
să păstrezi apoi clipa pentru tine/ cînd mîngîi un capăt al cerului
s-o închizi într-un borcan cu amintiri ca etalon pentru mîngîieri viitoare
(c-ai mîngîiat un capăt al cerului)
iar cînd ţi-e prea prea dor o scoţi
iar cînd te doare doare o scoţi
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vai, puţin praf pe aripi
o îndoitură la un colţ
lacrimi în ochi de bucuria (re)vederii/ are
din borcan ceilalţi strigă atunci (auzi cum strigă şi-acum?) nu de revoltă
ci de singurătate/ rîcîie cu unghiile sticla
tata şi mătuşa şi unchiul şi altă mătuşă
şi ceilalţi/ zgîrieturile au lăsat un păienjeniş de durere
o, mai aşteptaţi dragii mei
altă rază de soare îmi ocupă acum timpul vieţii
s-ar putea să mai întîrzîi (puţin-puţin-puţin) –
pentru că niciodată nu mă ţin de cuvînt

Aforismele lui Iosif
în orice zi e zi pentru că întunericul l-ai digerat în porţii
precise noapte de noapte de nesomn închis
ca un stavrid în sosul propriu de ulei despicat în două
cu şira spinării extrasă – şi fără oase (ca o păpuşă supermanevrabilă trasă de sfori de un mare
Maestru)
de te întrebi, dacă lumina orbeşte, şi-n întuneric eşti orb
şi-ai cunoscut lumina
şi-ai cunoscut întunericul
islamul este religia care-a inventat prezervativul pentru ochi?
haikul peste suflet nu-ţi lipseşte? –
„femeia trebuie să aibă pe cap un semn al stăpînirii ei”
un rîu se vară în alt rîu
viaţa se sfîrseşte cu moartea
tu te sfîrseşti în mine
sau invers?
palma e ca o frunză
cu meridiane şi paralele trasate precis
tu eşti linia capului eu linia inimii
sau invers? (culege culegătorule
zîmbetul mucalit al inimii
la est adîncimea
la nord lungimea
la sud lăţimea
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la vest timpul
zîmbetul curbat al inimii
în jurul morţii
în centru cuvîntul –
zîmbetul mucalit al veşniciei)
îmi întind braţul minţii pînă mi-l sfîrşesc
şi totuşi nu prind între degete decît
imaginea de ouă de cuc strivite de un tînăr
furios pe chitara lui jimi hendrix da,
cele mai multe călătorii le-am făcut în pădure
vocabularul era simplu:
toate cuvintele erau sînge

Cîntec de piroman
măsoară cu măsură
cinstit
greutatea vieţii cu greutatea ei
aurul cu uncia de aur
cînd scufunzi scînteia în mare,
dacă scînteiază
cămătarul, pentru întîia dată în viaţă
(însemnă că) s-a înşelat
a fost de faţă
cînd am scos hîrtia dintre hîrtii
a crezut că-s bani – faţa-i radia
satisfăcută
măsura clientul cu clientul standard
dar s-a înşelat
unde-am învăţat şiretlicurile vicleniile?
nu vedea bătrîneţea din înţelepciuni
şi timpul din limbile trupului
o candelă ardea sub ape-n hîrtie
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scînteia-i era atît de vie
încît ochii trebuiau protejaţi cu ochelari
de sudură – aerul trebuia măsurat
cu uncia de aer banul cu uncia de ban
iar scînteia cu uncia de scînteie
foc n-avea nici cît o scînteien casă
dar prăvălia-i lua foc logică simplă
măsură cu măsură hîrtie cu hîrtie
prăvălie cu prăvălie

305

Eminescu –
faţa şi
re-versul

o cronică literară de Vasile Spiridon
La începutul comentariului despre cartea “Luceafărul” de Mihai
Eminescu. Portretul unei zeităţi nocturne (Ed. Timpul, Iaşi, 2014),
scrisă de Gisèle Vanhese, m-aş folosi de frazele autoarei însăşi, din
postfaţa intitulată „Pentru o lectură nocturnă”, referitoare la
„remarcabila” traducere efectuată din limba franceză de Roxana Patraş.
„Ea (Roxana Patraş – n.m., V.S.) dovedeşte încă o dată că procesul de
traducere nu este numai o formă de re-enunţare dintr-o limbă în alta, ci şi
o lectură profundă în care s-a revelat, în toată amploarea sa, cunoaşterea
exegetică a operei eminesciene” (p. 218). Frază cu atât mai credibilă cu
cât este scrisă de o profesoară belgiancă ce stăpâneşte foarte bine limba
română (nici nu avea cum altfel, din moment ce s-a aplecat asupra
manuscriselor eminesciene!). Iar Eugen Simion, care semnează prefaţa,
afirmă şi el că această carte este tradusă „cu acurateţe”
în limba noastră. Am început astfel comentariul pentru că, de obicei,
munca traducărilor este de multe ori apreciată la sfârşitul analizelor sau
chiar este ignorată atunci când se analizează o carte străină.
Acum, câteva fraze şi despre activitatea lui Gisèle Vanhese. Cea
care vine să întărească numărul eminescologilor străini a studiat, cu
Grupul µ, la Liège, Filologia romanică, inclusiv limba română,
cunoscându-i astfel opera lui Eminescu. A fost apoi şefa Catedrei de
Limba şi literatura franceză de la Universitatea Calabria, din Cosenza.
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Acolo a luat iniţiativa de a înfiinţa Catedra de Limba şi literatura română,
dar, după ce Rodica Zafiu a revenit în ţară, s-a decis din partea conducerii
universităţii desfiinţarea secţiei. Atunci Gisèle Vanhese a făcut gestul,
demn de apreciat din partea noastră, de a trece de la secţia de franceză la
Catedra pusă în pericol. A cunoscut-o pe Rosa del Conte şi a lucrat cu ea,
iar Petru Creţia a crezut în vocaţia sa de eminescolog.
O vocaţie confirmată prin apariţia, în 2011, a cărţii “Luceafărul”
de Mihai Eminescu. Portrait d’un dieu obscure, la Éditions
Universitaires de Dijon. Cercetătoarea este convinsă că, dintre cele două
mari teme romantice – căderea îngerului şi seducţia satanică –, ultima a
avut un rol major în elaborarea viziunii poetice din “Luceafărul”, iar
acest aspect nu a făcut până acum obiectul unui studiu aprofundat.
Pofesoara belgiancă vede în Eminescu un profund poet al nocturnului şi
insistă pe ideea că „demonul” din creaţia sa nu este ceea ce ştim noi că
este un „daimon”. Tema seducţiei satanice se asociază cu tema prăbuşirii
îngerilor, într-un imens intertext poetic, în care miturile se atrag şi se
confundă. Este raţiunea pentru care Gisèle Vanhese este nevoită să
întreprindă o critică genetică, pe bazele comparatismului, confruntându-şi
opiniile
cu
acelea
ale
exegeţilor
români
şi
străini
care au făcut o astfel de abordare a textelor eminesciene.
Această temă (tipic romantică: polaritatea înger – demon) este
legată de mitologia lirică a “Luceafărului” şi a poemelor care gravitează
în juru-i. Exegeta citeşte toate variantele şi părerile criticilor care le-au
analizat, dovedind originalitatea lui Eminescu în raport cu Alfred de
Vigny, Victor Hugo, Alphonse de Lamartine şi Mihail Lermontov. Ea
urmăreşte nu atât circulaţia orizontală a temelor pentru a depista fluxul
influenţelor, cât formele romantice ale imaginarului poetic european.
Finalmente, Eminescu este înscris într-o mare constelaţie mitică, pe tema
romantică a căderilor îngerilor, fructificată de poeţii amintiţi mai sus,
demonstrându-se că poetul nostru este şi ultimul mare romantic, prin
încoronarea acestei teme în “Luceafărul”. Poemul apare, în opinia
analistei, ca o desăvârşire a reflecţiei romantice despre tipologia Fiului
Nopţii. Aici se află fixată imaginea arhetipală cea mai clară a
frumuseţii masculine tenebroase. Originalitatea lui Eminescu constă –
potrivit comparatistei belgience – în aceea că poetul nostru a suprapus
imaginea de sorginte livrescă a demonului peste aceea a zburătorului,
creatură zămislită din inconştientul colectiv care exprimă aici un mit
autohton, dar şi un element fundamental al mitologiei personale
eminesciene. Odată cu a doua metamorfoză a “Luceafărului”, Eminescu a
făcut să coincidă imaginea demonului romantic cu aceea a zburătorului
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printr-o fantastică adâncire în memoria ancestrală, în ciuda poziţiei
negatoare a unui număr mare de critici.
Punctul de plecare al studiului de faţă a fost, de fapt, căutarea
adevăratului Eminescu plecând de la trăsăturile feţei şi, în această
tentativă, a făcut cercetări foarte serioase asupra manuscriselor. În
general vorbind, un chip este de nedescifrat în totalitate, ceea ce a tentato şi mai mult pe Gisèle Vanhese să purceadă la lucru, descoperind, mai
ales în a doua variantă a “Luceafărului”, un autoportet al lui Eminescu.
Cercetătoarea observă focalizarea unei atenţii aproape obsesive asupra
portretelor masculine, care devoalează imaginea personală a poetului
însuşi. Configurarea identităţii sale se produce îndeosebi prin
intermedierea unor modele descriptive, legate de codul cultural romantic.
Începând cu poemul Înger şi demon, poetul îşi pune căutarea identitară
sub semnul frumuseţii virile satanice. Astfel, portretul demonului capătă
contur prin opoziţia constantă cu acela al femeii angelice, Eminescu
exprimând o ontologie specifică şi o anumită concepţie asupra erosului,
conform căreia reîntoarcerea la totalitatea pierdută presupune unificarea
contrariilor: feminin – masculin, înger – demon, bine – rău.
Preocuparea pentru această temă are drept consecinţă răspândirea
ei în multe dintre poemele sale majore. Eminescu a menţinut mereu, ca
nucleu central al (auto)portretului masculin, o reprezentare a corpului şi a
chipului ce operează fuziunea dintre ficţiune şi biografie, dintre ideal şi
real. Exegeta urmăreşte transformările semnificative apărute în axele
esenţiale ale portretului, mai ales în privinţa chipului. Diseminate în
întreaga sa operă, portretele masculine se constituie în adevărate unităţi
textuale. Eminescu nu numai că le-a supraîncărcat cu sensuri, dar a
revenit mereu asupra lor, retuşându-le şi elaborându-le îndelung, aşa cum
dovedesc ipostazele “Luceafărul”ui, din textul final şi din variantele
avantextuale.
Gisèle Vanhese demonstrează că, în privinţa genezei
„Luceafărului”, trecerea de la figura lui Călin la aceea a „Luceafărului”
s-a realizat printr-o verigă intermediară. În fapt, aici se preia tema
zburătorului din Călin – file din poveste şi i se atribuie personajului
fantastic exact cele două ipostaze ale “Luceafărului”. Următoarele fraze,
spicuite din alt context al cărţii, exprimă foarte bine credinţa exegetei:
„Cum avantextul reconstituie memoria textuală a operei, reluarea
intertextuală exhibă, prin ea însăşi, viitorul textului, fascinanta sa
pluralitate, infinit proiectată în timpurile ce vin. Fiecare lectură dezvăluie
una dintre feţele ascunse ale textului şi îi desăvârşeşte regenerarea. Textphoenix, renăscând perpetuu din propria sa ardere, învinge disoluţia şi
uzura heracliteană” (p. 206). Prin urmare, se pleacă de la premisa că
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există o aceeaşi structură imaginară de profunzime, aceleaşi
dorinţe şi aceleaşi obsesii prezente în toate poemele ce compun
„constelaţia “Luceafărului”. Iar versiunea definitivă a “Luceafărului” s-a
clădit pe suprapunerea mai multor trăsături ale unui arhetip căruia abia
variantele îi devoalează efigia nocturnă secretă.
Fidelă preceptelor sale, autoarea studiului observă în basmul Fatan grădina de aur punerea în act a unui sistem de opoziţii ce poate fi redus
la doi termeni esenţiali: „demon” şi „înger”, care apar pentru prima dată
în spaţiul textual al schiţării potretului masculin. Metamorfozele
„Luceafărului” se situează la sfârşitul unui proces de reducţie a premisei
folclorice, din reminiscenţa priviri dragonului sau a românescului zmeu
(a cărei imagine magnetică şi tenebroasă antrenează o adevărată
hermeneutică a privirii) desprinzându-se chipul “Luceafărului”. Prima
versiune a “Luceafărului” anunţă şi conţine aproape în întregime
versiunea definitivă, unde se configurează polaritatea simbolică a trecerii
dintre cele două întrupări, de la ipostaza angelică la aceea demonică. Şi
aceasta pentru că dublul portret al „Luceafărului” era deja fixat, în
esenţiale,
încă
din
versiunea
iniţială.
trăsăturile-i
Ignorat de exegeţi, micul poem „Peste codri sta cetatea” este în
general considerat un text minor şi îndepărtat de constelaţia
„Luceafărului” (Perpessicius îl citează printre „colateralele şi
subsequentele „Luceafărului”). Din perspectiva variaţiilor aplicate
portretului romantic masculin, cercetătoarea analizează felul în care
Eminescu a descris „personajul” din acest poem şi demonstrează
înrudirea directă dintre ipostaza acestui zburător şi aceea din poemul
“Luceafărul”. Şi din punct de vedere cronologic, Peste codri sta cetatea
se prezintă drept o verigă intermediară – în ceea ce priveşte ipostazele
personajului fantastic masculin – între Fata-n grădina de aur şi versiunea
primă a „Luceafărului”. Aici, Gisèle Vanhese amendează opinia unor
exegeţi care au crezut că este vorba despre un dublet „dedus” din
structura „Luceafărului”. De fapt, cele două descrieri ale zburătorului
propun deja ipostazele „Luceafărului”, numai că în ordinea încă
necizelată din Fata-n grădina de aur. Prin urmare, Peste codri sta cetatea
este de situat în avantextul „Luceafărului” şi a-l încadra perioadei
contemporane sau ulterioare aceleia a redactării variantelor
„Luceafărului” (aşa cum au susţinut criticii) ar însemna – pentru autoare
– să concedem că la nivelul poeticii eminesciene s-a întâmplat o regresie
axiologică, ceea ce pare a fi chiar împotriva dinamicii interne a poeticii
eminesciene.
„Înger şi demon” oferă o reţea de imagini ce va constitui apoi
unul dintre fundamentele secrete ale operei, axată pe dualitatea care, aici,
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contrapune bărbatul satanic femeii angelice, Eminescu preluând această
temă de la Gordon Byron, Alphonse de Lamartine, Alfred de Vigny şi
Mihail Lermontov. Se evidenţiază analogiile dintre “Luceafărul” şi La
Chute d’un Ange, de Alphonse de Lamartine şi, mai ales, între
„Luceafărul” şi Eloa, de Alfred de Vigny. “Luceafărul” se vede
întruchipat într-un adevărat „fiu al al focului”, cu rezonanţe nervaliene
(aluzie la cunoscutele „fiice ale focului”), confugurând figura
personajului eminescian către satanism. Cuplul Cătălina-Luceafăr
coincide, începând cu a doua metamorfoză, cu perechea formată de Eloa
şi Satan în textul lui Alfred de Vigny, însă exegeta atrage atenţia că nu sa remarcat faptul că, dintre toţi romanticii europeni ce au prelucrat
această temă, Eminescu prezintă particularitatea de a nu fi transformat-o
pe Cătălina într-o victimă a demonului seducător, aşa cum se întâmplă în
Eloa lui Alfred de Vigny sau în Demonul lui Mihail Lermontov. Implicit,
se aduce astfel în discuţie problema raportării lui Eminescu la cultura
franceză, care, în pofida câtorva studii consacrate subiectului, nu a fost
până acum analizată într-o manieră convingătoare. Şi nu numai că
Eminescu este acroşat liniei funambuleşti rimbaldiene, ci şi marii poezii
europene, universitara italiancă nevăzând în el doar (hélàs!) un mare poet
naţional.
Ne convingem o dată în plus că cea mai bună metodă de a-l face
cunoscut pe Eminescu în străinătate nu este neapărat prin intermediul
traducerilor (s-au făcut destule traduceri ale sale şi ştim cum a fost
receptat: în limba franceză sună ca un epigon al lui Lamartine), ci
introducându-l prin astfel de studii comparatistice, teoretice, făcându-l
egal valoric cu celebrele nume romantice, venite din marile literaturii
europene. Din acest motiv, trebuie să apreciem aşa cum se cuvine
generoasele intenţii ale lui Gisèle Vanhese. La sfârşitul studiului despre
capodopera „Luceafărul”, autoarea poate spune, asemenea poetului: „Şi
din a chaosului văi/ Un mândru chip se-ncheagă”.
O a doua parte a studiului ne demonstrează că Eminescu nu
rămâne încatenat epocii sale, că opera sa a suscitat imaginaţia altor
creatori prin avantextul „Luceafărului”, începând cu Veronica Micle şi
ajungând la o altă pereche creatoare (Paul Celan şi Ingeborg Bachmann),
sau la Mircea Eliade. În această re-creare a chipului secret eminescian se
condensează reveriile cititorilor şi cititoarelor, începând cu însăşi iubita
sa Veronica Micle, apoi prin diversele sale „reîncarnări” din texte
ulterioare precum Şarpele de Mircea Eliade, „Secretele Prinţesei de
Kagran” şi Malina ale prozatoarei austriece Ingeborg Bachmann. Toate
aceste ecouri aparţin – susţine Gisèle Vanhese cu fermitate – seriei de
après-texte datorate „Luceafărului”.
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Centru iradiant al poeziei scrise de Veronica Micle, Eminescu
pare a genera mecanismul devenirii textuale a iubitei sale. Un fel de vrajă
nutreşte o erotică a privirii şi se pare că totul porneşte de la celebra
fotografie vieneză. Pentru poetă, Eminescu închipuie arhetipul frumuseţii
fatale, ea comparându-l cu un „luceafăr” cu mult înaintea publicării
poemului omonim. Este plauzibil – în opinia cercetătoarei – ca Eminescu
să-i fi mărturisit Veronicăi despre intenţiile sale creatoare atunci când se
ocupa de Fata-n grădina de aur şi când se gândea în paralel şi la versurile
din Peste codri sta cetatea.
O influenţă atât de profundă a tematicii şi poeticii lui Eminescu
lămureşte de ce Veronica Micle a fost considerată, mai ales de Tudor
Vianu, primul epigon eminescian. Opera Veronicăi Micle, atât cât este
ea, revelează latura enigmatică a unei reverii intime, vizibilă îndeosebi în
poemele nocturnului. Însă şi reciproca este valabilă: poemele scrise în
aceeaşi perioadă („Crăiasa din poveşti”, „Lacul”, „Călin – file din
poveste” şi „Strigoii”) sunt traversate de prezenţa luminoasă a Veronicăi
şi de secreta atmosferă nocturnă a unei iubiri împărtăşite. Concluzia ce
permite desfăşurarea următoarelor studii prezente în carte este aceea că,
prim epigon al operei eminesciene, Veronica Micle reprezintă şi primul
interpret ce deschide un après-texte, o lungă serie de relecturi.
După cum era de aşteptat, autoarea studiului crede că Mircea
Eliade preia schema imaginară a microromanului Domnişoara Christina
pornind de la un alt intertext, “Luceafărul” fiind valorificat printr-o grilă
ficţională personală şi abisală. Este vorba despre o diseminare în cadrul
narativ fantastic a unei tehnici specific eliadeşti a camuflării
hierofaniilor. Numai că – ştiam şi acest lucru – Mircea Eliade propune o
schemă eminesciană inversată, eroina preluând rolul “Luceafărului”, iar
Egor substituind-o pe Cătălina. Şi aceasta pentru că, aşa cum se întâmplă
adesea în procesul de influenţare intertextuală, hipertextul ne oferă o
viziune ca într-o oglindă inversată a hipotextului originar.
Însă, dacă în Domnişoara Christina natura vampirismului
„Luceafărului” se revelează în mod clar (este făcută şi necesara raportare
la poemul Strigoii), aceasta transpare de asemenea, însă încifrat, în
romanul Şarpele, unde este regăsibilă tema seducerii unei tinere
pământence de către Luceafăr prin demonismul erotic. Revelate prin
intermediul interpretărilor abisale eliadiene, semnificaţiile profunde ale
poemului marchează decisiv desfăşurarea simbolică a naraţiunii.
Presărând aluzii intertextuale legate de poemul “Luceafărul”, Mircea
Eliade revelează latura întunecoasă, eliminată de poet din capodopera sa.
Eliade propune în romanul Şarpele o lectură „nocturnă” a “Luceafărului”,
insuficient relevat până în momentul de faţă, şi aduce la suprafaţa
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textului ceea ce rămâne ascuns în profunzimile poemului eminescian.
Astfel, opera eminesciană devine un fel de oglindă ce concentrează întreg
sensul simbolic al operei şi orientează lectura eliadescă.
Gisèle Vanhese intuieşte ricoşeuri identitare în ceea ce priveşte
fervoarea admirativă ce îl leagă pe Mircea Eliade de opera lui Mihai
Eminescu: „Ne putem întreba, prin urmare, asupra raportului dintre
autorul romanului Şarpele şi personajul său Andronic şi, indirect, asupra
relaţiei acestuia cu însuşi personajul central al poemului “Luceafărul”.
Întrucât Mircea Eliade se proiectează (s.a.) – după modelul declarat mai
înainte de Flaubert în legătură cu Emma Bovary – în personajele sale şi,
mai ales, în Domnişoara Christina şi cum aceasta din urmă se identifică
cu “Luceafărul” (el însuşi un autoportret al poetului), atunci, la capătul
lanţului identitar, observăm cum prozatorul tinde să se confunde el însuşi
cu eroul lui Eminescu” (p. 194).
Apărut în 1971, imediat după sinuciderea lui Paul Celan, romanul
Malina, al scriitoarea austriece Ingeborg Bachmann, se revelează ca o
ultimă tentativă de fuziune a acesteia cu fiinţa iubitului dispărut. Şi
aceasta graţie unui veritabil dialog intertextual; de fapt, întreg episodul
„Secretelor prinţesei de Kagran” se ţese din aluzii, uneori versuri întregi
din poeme celaniene. Profesoara belgiancă descoperă urme ale unei
intertextualităţi româneşti cu raportări la relaţiile intime dintre cei doi,
nesesizate până acum. Aflăm acum că Ingeborg Bachmann operează o
altă proiecţie, suprapunând portretul „Luceafărul”ui cu figura iubitului,
tonalitatea dominantă a portretului fiind, ca şi în poemul eminescian,
negrul (ceea ce accentuează latura tenebroasă a pasajului respectiv).
Pelerinei negre i se atribuie adjectivul „sideral” (siderisch), care indică –
în mod explicit şi definitiv, în opinia autoarei – prezenţa
hipotextului eminescian, legătura fantasmatică cu „giulgiul”
„Luceafărului”, în vreme ce naratoarea este înfăşurată într-o pelerină
evreiască, „siberiană”. Dă şi de un subtil joc de cuvinte între „siderisch”
şi „sibirisch”: „Numai două litere deosebesc cele două adjective. Numai
două litere acoperă secretul unei opere şi unei vieţi, nedezlegat încă, atâta
vreme cât biografii neagă forţa legăturii dintre Ingeborg Bachmann şi
Paul Celan. [...] Numeroase indicii arată însă că aici nu este vorba despre
o greşeală formală a textului bachmannian” (p. 205).
Următoarea întrebare devine legitimă şi i se găseşte un răspuns pe
măsură: „Dar prin ce cale putea Ingeborg Bachmann să intre în legătură
cu „Luceafărul” lui Eminescu? Credem că nu există decât un intermediar
posibil: Paul Celan, scriitor care, petrecându-şi copilăria şi tinereţea în
România, cunoştea perfect limba română. Apariţia intertextului
eminescian într-un episod romanesc dominat de prezenţa obsedantă a
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poeziei celaniene aduce mărturie că, în viziunea lui Ingeborg Bachmann,
a existat o legătură indisolubilă între Eminescu şi Paul Celan” (p. 206).
Se mai pun şi alte câteva întrebări justificabile: „Cine a selectat
elementele efectiv eminesciene, regăsite în „Secretele prinţesei de
Kagran”: e vorba despre Ingeborg Bachmann sau despre Paul Celan?
Cum se pot distinge alegerile unuia de ale celuilalt? Şi, în fine, ce fel de
interpretare a poemului eminescian ne pune acest text la dispoziţie? Poate
influenţa ea exegeza?” (p. 207) Analista crede că este posibil să ne
imaginăm că Paul Celan i-a recitat lui Ingeborg Bachmann „Luceafărul”
în română sau germană şi că cele două voci – a „Luceafărului” şi a lui
Paul Celan – să se fi unit aici într-o formă de simbioză inedită. Reproduc
un ultim citat din studiul de faţă: „Este foarte impresionant să descoperi
în episodul intitulat „Secretele prinţesei de Kagran”, unde se îmbină atât
de intim motivele biografice şi motivele literare, un strat abisal mai adânc
decât profundele sedimentări celaniene, acela al unei legende pe care un
mare scriitor român a transformat-o într-un mit. Numai că la Ingeborg
Bachmann steaua „Luceafărului” s-a identificat cu steaua evreiască.
Pentru noi rămâne un fapt nepreţuit acela că ultima imagine a lui
Ingeborg Bachmann despre Paul Celan este aceea a astrului fulgurant ce
traversează
şi
poemul
lui
Eminescu”
(p.
212).
Există multă disponibilitate de deschidere întru abordare din
partea autoarei cărţii “Luceafărul” de Mihai Eminescu. Portretul unei
zeităţi nocturne, care decodează straturile de profunzime ale
manuscriselor eminesciene prin prisma unor mari mituri, simboluri şi
motive. Gisèle Vanhese are intuiţii ce ţin de empatie, de sensibilitate şi
intră în dialog cu exegeţi care şi-au spus deja părerea despre un subiect
sau altul. Ea nu ezită să observe inadecvarea unor interpretări critice, fie
ele semnate de nume ilustre şi perpetuate decenii la rând. Astfel, ca foarte
bună cunoscătoare a operei poetice eminesciene, universitara străină
respinge, cu argumente valabile, locurile comune ale criticii noastre.
„Sunt nuanţe pe care le observă numai ea, cu un fel de frumoasă
modestie, fără emfază şi fără exces cărturăresc”, apreciază cu justeţe şi
Eugen Simion în prefaţa sa la carte. Aşteptăm cu deosebit interes studiile
lui Gisèle Vanhese despre portretul masculin în proza şi teatrul
eminescian.
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Poeme de
Ciprian
Măceşaru

Modern talking
- jurnal -

Săpun
Pe lângă Palatul de Justiție,
O sumedenie de batmani fără mască.
Îmi trebuie o cană. Hârtie. Săpun.
Caut un magazin. Ma doare genunchiul.
Am 37 de ani și un genunchi și jumătate.
Și unul dintre testicule mă doare din când în când.
Doamnelor și domnilor,
Bărbatul cu un testicul și jumătate!
Inima nu doare, asta e o prostie,
Îți poate spune orice medic.
Văd multe Mercedesuri noi.
Mă îndepărtez de spital.
A început să plouă mărunt.
Pantofii din piele întoarsă se duc dracului.
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Mama mă așteaptă în salon.
Pe sub haine are plicuri cu bani,
Solzi fierbinți de românozaur.
Niciun magazin. Port un sacou elegant,
Sacoul cu care produc o impresie bună.
Din alte vremuri. În portofel am banii altcuiva.
Un cuțit trece prin mine ca un Mercedes argintiu.
Văd un chioșc. Plătesc o cafea, iau numai paharul,
Să aibă mama azi din ce bea, mâine îi aduc o cană de-acasă.
Cumpăr și săpun Palmolive și hârtie igienică roz.
La Institutul de Fizioterapie, doctorița Julieta visează o
aventură,
O ultimă aventură. În biroul ei sunt multe flori ofilite
Și un televizor rablagit. Andreea Esca e plină de purici.
Intru-n spital și genunchiul stâng face trosc.
Mă simt bătrân, dar mama e mult mai bătrână.
Mă așteaptă la etajul al treilea,
În salonul cu numărul 8.

Modern talking
Dimineaţa,
Cu fiul meu la Edgar's Pub.
Muzică disco.
Am starea aia din concedii,
Din capitalele europene unde am mimat
Că vin dintr-un loc OK.
Fiul meu îmi povestește ce a visat,
Era captiv într-un lift.
Acum recunosc: Madonna.
România e țara muzicii disco.
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Tata, la o nuntă, pe timpul lui Ceașcă,
Dansând ridicol pe Modern Talking,
O nuntă avangardistă pt. România acelor ani,
Când muzica populară făcea legea.
Scriu poemul acesta
Pe telefonul BlackBerry și fiul meu se zbate
Să scape din lift. Privesc afară,
O femeie blondă. Slowmotion.
Bluză muștar, eșarfă turcoaz, ochelari
Cu rame albe. Hipsteriță. Fiul meu
Iese din lift și ne este adus micul dejun.
Primesc un telefon. Sunt invitat
La o recepție, la Ambasada Federației Ruse.
Primul meu gând: cu ce naiba să mă îmbrac?!
Five years, aud de la o masă alăturată.
Acum cinci ani frecam menta la fel ca acum.

Columb a descoperit America,
America a descoperit cheliile noastre
Pentru Miki, Daniel Mordzinski și Americile noastre
Mă aflam la expoziția lui Daniel Mordzinski,
Un argentinian simpatic, pletos,
Priveam acele fotinski în care apăreau Borges,
Cortázar, Echenique, Vargas Llosa și alții,
Neștiind că sunt fotografiat.
Era o seară frumoasă, mă simțeam OK,
Purtam sacoul cu care produc o impresie bună.
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După câteva zile, am văzut pe internet
Un bărbat chelios îmbrăcat cu un sacou ca al meu.
Cu mâinile-n buzunare, admira o fotinski.
Bărbatul eram eu.
Mersesem pe coasta Cubei
Și mă crezusem în Asia,
Oferisem sticlă colorată
Indienilor din capul meu.
Mi-am amintit de Miki,
Un tip magnific, vă spun,
Era la Santiago de Chile,
Într-un lift cu pereții îmbrăcați în oglinzi,
Și atunci a aflat că are chelie.
Întâi s-a răsucit speriat pe călcâie
- de unde răsărise chelbosul acolo? Apoi și-a pus palma în creștet de parcă fusese lovit.
Între calvițiile noastre America face șpagatul,
Miki nu mai e de cinci ani și mă simt metafizic.
Visez să ajung într-o zi până în Chile, la Santiago,
Să-mi simt mângâiată chelia de un vânt cumsecade.

Genunchiul lui Măceșaru
Un cearșaf prăzuliu și o durere de menisc,
Un volumaș de Henri Troyat lângă mine,
Zgomot de duș (iar s-au futut ăia de sus).
00:35, București, cartier Militari.
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Sunt tânăr și nu sunt poet, am bube pe cur
Și visez mult mai lent. Am scris prin veceuri:
„Mintea mea e o întâmplare. Sună-mă! 07XX XXX XXX.”
Mă întorc pe cearșaf. 00:37. Soția mea stă la birou
Și lucrează, oftează. Eu nu sunt poet, sunt om de afaceri,
Un prosper om de afaceri. În miile de tomuri
Din biblioteca mea sunt înfipte cărți de credit aurii.
Soția muncește, face dtp pentru reviste, dimineața va pleca la
alt job,
Eu voi dormi până târziu, mă voi trezi și-mi voi aminti brusc
În ce depresie cruntă mă aflu, voi scrie pe facebook despre asta
Și toți cei 1597 de prieteni îmi vor plânge de milă.
00:41. Prin cartier patrulează, cu girofarul pornit,
O mașină de poliție. Pielea mă strânge ca o cămașă de forță.
Îmi trosnesc imediat genunchiul și sufăr eliberator.
Sunt un erou, o victimă, sunt tânăr și nu sunt poet.

Mortificare
Dimineața,
Voi culege din coșul de rufe
Cămașa-mpuțită
Și-o voi purta toată ziua.

Costa Rica, Diggelmann și istoria
Dacă la CM de fotbal
Se întâlnesc Italia și Costa Rica,
Transpir ca un nebun pentru costaricani,
Frații pentru care mi-aș da viața.
Evident, Italia-nvinge, dar eu sunt făcut muci de o durere
curată.
Întotdeauna țin cu ăia mai amărâți, îi simt de-ai mei.
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Dintre Thomas Mann și Heinrich Mann,
Îl aleg pe Klaus Mann... Sau pe Walter Diggelmann.
Sunt un fel de lider de sindicat,
Lupt pentru recunoașterea celor cu șansa a doua,
Pentru drepturile noastre, ale celor nedreptățiți de istorie.

Întâlnirea mea cu Joe Biden
În mașina neagră, jegoasă,
Aștept întâlnirea cu vicepreședintele Biden.
Sunt înconjurat de polițiști, e cald
Sau poate transpir de emoție.
Vicepreședintele Biden se apropie într-o limuzină neagră,
Strălucitoare, ajunge în dreptul meu,
Dar nu-l pot zări prin geamurile fumurii.
Strig: "Hei, Mr. Biden! WTF?!"
Mașina vicepreședintelui se îndepărtează.
Pe trotuar, o fată roșcată, cu pantaloni
De camuflaj și codițe, scoate dintre sâni
O bazooka mică, mică, made in China, și trage.
Limuzina se face terci. Roșcata sare la mine-n mașină
Și zbiară: "calc-o!" Nu știu de ce, dar îmi dau seama
Că m-ar putea omorî într-o clipă.
Dintre sâni a scos o mitralieră micuță, micuță,
Fabricată în China, desigur, și-o ține-ndreptată
Spre celulele ganglionare din retina
Ochiului meu drept.

319

Silvia Radu
Îngerii şi
cartea

- Cuvînt rostit la vernisajul expoziţiei de la Biblioteca
Judeţeană „G. T. Kirileanu”, din 2 iunie 2014 Nu cred că au trecut 66 de ani de când mă plimbam cu bicicleta prin
curtea spitalului din Piatra, mă bucuram de toporaşii de la poalele
Pietricicăi primăvara, gustam cu bucurie fructele toamnei, mergeam
duminicile cu mama şi tata la biserica de lângă spital, învăţam carte cu
doamna Manoliu la şcoala primară din Mărăţei, mă duceam cu ai mei
peste vale pe malul Bistriţei de 10 mai, intram în entuziasmul plin de
bucurie al oamenilor. Eram un copil fericit care a cunoscut spaima
apărută subit odată cu pervertirea oamenilor ce s-au transformat sub
presiunea vremurilor şi a istoriei. Unii au căpătat altă faţă au fost târâţi de
o minciună ce s-a revărsat peste Europa şi încă mai otrăveşte şi astăzi sub
alte forme dar cu atât mai periculoase pentru că întotdeauna îşi găseşte
ceva ce exaltă minţile necoapte urmărind de fapt până la urmă înlocuirea
adevărului cu minciuna.
Hristos este adevărul şi viaţa şi toate aceste revărsări de altceva vor
să ne fure tocmai asta. A trebuit să plecăm din Piatra în anul 1947 pentru
că tatăl meu, profesorul Nicolae Radu, devenise cu totul indezirabil şi
risca să înfunde puşcăriile ce s-au umplut atunci de oameni nevinovaţi.
Sfântul Gheorghe, care este unul din patronii Moldovei, s-a gândit printr320

un om de-al lui ce îi poartă cu cinste numele, domnul Adrian Alui
Gheorghe, să deschidă uşile acestei case a cărţii pentru îngerii ce se
înfiripaseră încă de demult în vechea Piatră. Au călătorit mult prin toată
ţara îngerii ăştia, prin ţara asta plină de farmec, plină de oameni minunaţi,
de martiri ca nici un alt loc. Avem, cred, nemândrindu-ne cu asta, nu ştiu
de ce, o aplecare spre martiriu, am avut atât de mulţi eroi martiri şi
ocrotiţi de ortodoxia noastră, singura moştenitoare a bisericii una a lui
Hristos, harul iertării, al dragostei faţă de oameni. Avem o bunătate şi o
deschidere faţă de oameni nemaiîntâlnită. Nu am cotropit niciodată, nu
am impus niciodată nimănui nimic, am fost toleranţi şi iertători. Ne-au
protejat îngerii şi de asta s-au transformat în aceste arătări de îngeri ca să
ne încurajeze că nu ne-au părăsit. Primiţi-i cu drag, nu vor poposi mult.
Ştiţi de ce s-au oprit aici? Pentru că o carte deschisă poate ajuta câteodată
la vestirea unui mesaj ce nu poate fi adus de nici un înger. Îngerul şi
cartea ne pot deschide orizonturi nebănuite. Expoziţia mai este locuită de
portretul regelui Mihai pe care l-am cunoscut acum 70 de ani când a venit
în Piatra însoţit de regina mamă Elena, mai e şi fiica sa minunată,
principesa Margareta, apoi mai e doamna Maria Berza, mai e profesorul
Irinel Popescu, marele nostru salvator de vieţi. Această expoziţie
manifest încearcă să ne oblige să îi cinstim pe toţi martirii închisorilor
comuniste şi sunt cinstiţi precum sfinţii în patria de unde vin îngerii:
George Manu, rectorul închisorilor, Valeriu Gafencu, Radu Gyr, Vasile
Voiculescu, Ioan Ianolide, Mircea Vulcănescu, Ioan Gavrilă Ogoranu,
Gheorghe Jimboiu, Gheorghe Arsenescu, Toma Arnăuţoiu, părinţii
Sofian, Iustin Pârvu, Arsenie Boca, Arsenie Papacioc, Daniil… Din o
mie de deţinuţi politici o sută erau preoţi ortodocşi.
Şi ştiţi ce ne mai vestesc îngerii noştri? Că trebuie să cinstim
familia formată dintr-o mamă, un tată şi copiii, care cu cât sunt mai mulţi
aduc mai multă cinste familiei şi ei nu trebuie să accepte ceea ce a
început să fie acceptat: inacceptabilul. Asta este noua faţă a monstrului ce
a început să se arate acum 70 de ani, invadând România. O lume fără
Dumnezeu, acceptând fără ruşine să se arate în faţa ochilor copiilor
neştiutori, creduli şi uşor coruptibili. Lumea păcatului îşi permite orice şi
dacă vom rămâne inactivi, ne vor transforma într-o masă ce nu are nimic
de spus, acceptă orice, pentru că i se impune. Îngerii ne dau aripile lor, să
le luăm pentru a intra în starea de a spune NU. Hristos este adevărul şi
viaţa, păcatul este moartea. Hristos s-a înălţat şi noi ne vom înălţa
împreună cu el, dacă vom urma ceea ce îngerii ne vestesc.
Să ştiţi că expoziţiile mele au fost numite Grădina cu îngeri de
domnul Dan Hăulică, căruia îi mulţumesc din toată inima.
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GEOPOETICA

Poeme de
Gregory
Corso
(SUA)

Transformare și Evadare
Am atins raiul și era siropos.
Era apăsător de dulce.
Substanțe scârboase lipite de genunchiul meu.
Dintre toate substanțele, St Michael era cea mai lipicioasă.
L-am luat cu putere și mi l-am lipit de cap.
I-am găsit lui Dumnezeu o hârtie imensă de
prin muște.
M-am ferit din calea sa.
Am mers peste tot pe unde mirosea a ciocolată
arsă.
Între timp St. Michael era ocupat să îmi reteze
părul cu sabia sa.
L-am găsit pe Dante stând gol într-o
pată de miere.
Urșii îi lingeau coapsele.
Am smuls sabia lui St. Michael și m-am
împărțit circular în patru.
Corpul meu s-a așezat într-un echilibru elastic.
Ca și cum, trunchiul meu aruncat cu o praștie
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zumzăia în hârtia de muște a lui Dumnezeu.
Picioarele mele s-au scufundat într-o
prăpastie ciudată.
Capul meu, deși cântărește cât St. Michael nu
s-a scufundat.
Niște fire subțiri de gumă multicoloră îl
țineau acolo sus.
Sufletul meu s-a oprit în corpul meu prins
în laț.
L-am tras! L-am smuls! L-am forțat în stânga
și-n dreapta!
S-a învinețit! S-a înmuiat! Dar nu s-a lăsat.
Zbuciumul de-o eternitate.
O eternitate de tras, de smuls
s-a întors în capul meu,
de unde St. Michael mi-a extras capacitatea
cerebrală.
Craniul
meu
singurul din rai
mi-a ajuns la picioare.
St. Peter își curăța sandalele cu genunchii
mei. M-am năpustit asupra
lui.
I-am băgat băgat capul în zahăr, în miere
în marmeladă. Sub fiecare mână l-am apăsat cu
picioarele.
Poliția raiului era în alertă.
M-am ascuns în pâinea lui St. Francis.
Uimit de gentilitatea aluatului, am
plâns, mângâindu-mi picioarele tremurânde.
2.
M-au prins.
Mi-au luat picioarele și mi le-au dus
departe.
M-au condamnat să merg pe un măgar.
Închisoare pentru totdeauna.
Muncă pentru eternintate.
Împovărat de haina murdară a sfinților am
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plănuit să evadez
Fiecare zi am umplut-o cu
gândul să evadez.
Am plănuit urcând munții imposibil de
urcat.
Am plănuit trecând pe sub biciul
fecioarei.
Am plănuit ascultând sunetul bucuriei cerești.
Am plănuit ascultând sunetul pământului,
bocetului copiilor,
gemetele bărbaților,
izbirea sicrielor.
Mi-am plănuit evadarea.
Dumnezeu era ocupat mutând planetele
din mână în mână.
A venit timpul.
Mi-am spart fălcile.
Mi-am rupt picioarele.
Mi-am încovoiat abdomenul peste
plug, peste coasă
peste furcă.
Sufletul mi s-a scurs prin răni.
S-a strâns laolaltă.
M-am ridicat din cadavrul chinului meu.
M-am așezat în pragul raiului.
Și jur că tot raiul s-a cutremurat când
am reușit să mă eliberez.

În românește de Vlad A. Gheorghiu
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Poeme de
Michel
Ducobu
(Belgia)
Loc calm. Catrene pentru meditaţie
Mister al păsării solitare
cântul de seară compus
maestrul de armonii
doar memoria unui paradis.
Un dar din bumbac şi un ac
o lamă pentru acoperişul de ţiglă
un vas pentru bunătatea martorilor
şi un băţ lung de acceptare.
Spre ce univers invizibil
se-ndreaptă gândul tău desprins
de al tău corp reîntors în ţărână
unde vede astfel mai adânc.
O carte să scriem istoria planetei
ce se umple lent de popoare
de infinite hârtii seci fără ani
ultima literă povesteşte despre umanitate.
*
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Geometria ghieţii
pe iarba iernii
ora se măsoară
după lumina albă.
Triste orgi arămii
sculpturi de tăcere
dalta a clădit
marele zid roman.
Un râu se adânceşte sub zid
de pe vârfuri sălbatice curge
vuieşte puternic săpând
în iaz calm se preface.
Actori ai unui etern mister
declamă-o replică pioasă
pe trista scena sacră
din viaţa lor tare complicată.
*
Viaţa se iveşte dintr-un fulger
ca focul din frecuş de pietre
din pasiuni şi aer se hrăneşte
se stinge pe-un aşternut de cenuşă.
Dacă auzi doar păsările
regăseşti în mod straniu
începutul divin al lumii
înainte ca zgomotul să-l distrugă.
Fagul cu rămurişul
ofrandă tăcută
aduce primăvara
pe urma cărării.
Zborul auriu al albinelor
în miezul iederii terestre
la subţiorile ierburilor mlădioase
o dulce sudoare de miere.
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*
Când meditezi
regăseşti cealaltă
lume din umbra
minţii tale prea rigide.
Ofranda dimineaţii,
dăruirea amiezii
comuniunea serii
sfârşitul nopţii.
Între trandafiri
o masă albă răcoroasă
refugiu pentru cupele lucioase
şi vinul complice al ascultării.
Eşti o lume întreagă
universul tău moare
doar să-ţi umple memoria
de uimiri trecătoare.
*
Livadă bătrână aruncată în foc
în seara iernii de pe urmă
înainte de cruda sa ardere
în vatra învierii.
Paşi mărunţi de ciocănitoare
pe iarba joasă
soarbe din vârf de plisc
o înghiţitură de pământ.
Privire dreaptă viaţă dreaptă
priveşti fără dorinţă
clipa de-acum
şi trăieşti fără viitor.
Pe balta adormită
nuferii visează
o libelulă lungă şi albastră
somnul le veghează.
*
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Vara se sfârseşte în toamnă,
colţul ei tainic de calm
între umbre tăcute de trunchiuri
soarele străluceşte când ele dispar.
Ultima mea iubire pe pământ
va fi volbură poate
va creşte între pietre
pe fruntea mea aşezate.
O pană se aşază pe iarbă
o imperceptibilă clipă
se pierde apoi în aer
ca un gând trecător.
Îţi place să revezi marea
e aceeaşi mereu
doar mareea privirii tale
se retrage tot mai departe.
traducere de Sonia Elvireanu

(Siège sage, Quatrains pour la méditation), Memory Press, Erezée, 2007 (Imprimé en
Belgique)
Michel Ducobu, scriitor contemporan belgian: poet, dramaturg, nuvelist, critic literar,
critic de artă.
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CENACLUL DE JOI

Tudor Gheorghiu
Colegiul Național ”Calistrat Hogaș”,
Piatra Neamț
Gol urban
Sunt incapabil de tandrețe
ți-ai dat și tu seama.
Inima mea e o uzina comunistă prin care acum
bate vântul,
un loc în care cândva mai răsunau
râsetele muncitorilor sporadic
înainte ca zgomotul de flex și de oțel topit
să ne umble ochii de zgură.
Inima mea e un porc de Crăciun înjunghiat
cu care, sub buze roz
s-au jucat fetițe drăguțe
cu bisturie și seringi nesterilizate
Inima mea e un somalez
care de foame
înghite pământul..
Va fi frumos, va fi frumos
îmi spuneai
înainte ca lucrurile să o ia pe acel făgaș unde, chipurile
Urmuz și-a zburat creierii.
Încerc să înghit golul și să mai am
spațiu în esofag și de pastile
nu e nimic..e chiar OK! Mi s-a spus că e benign
dar încă dorm noaptea învăluit în lumina albastră a știrilor
cu crime, violuri
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și morți găsiți înecați.
De la tine toate lucrurile s-au scurs sec
cum odată cu timpul trandafirii
se usucă în florării

Timpul bobocilor
Era timpul bobocilor
când tinerețea noastră încă mai scotea
explozii de culoare pe tablouri
pe care nu le mai ințeleg acum,
pe care nimeni nu le-a ințeles vreodată.
dansam pe podele de chibrituri
pe sticle de votcă
orbiți de blițurile sfâșâietoare
inevitabil, ne duceam dracului!
Era timpul bobocilor
cand încă ai mei nu pluteau prin aer
Cand încă-ți vorbeam de nebunii și șotroane
și înca rîdeam
cu nesimțire crasă și foame.
ce mult credeam că lucrurile-au să țină
vedeam lumina în orice staruri rock
fericirea scrisă în betonul armat.
n-aș fi crezut vreodată
că toate astea
au să se ducă dracului!
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Ștefan Lujinschi
Colegiul Național ”Petru Rareș”,
Piatra Neamț
farduri
când aerul ieșea-ntre noi
ledurile o rupeau destul de echitabil
și-abia atunci o iubeam
apăsând vârful cuțitului
în porii pielii, alungând otrava
cu palmele
(atât de sus încât dispar și cuplurile
cocoțate îndesând nori în
baloane mari și roșii)
un lepros ghicea viitorul
în organe de animal
reci, le trecea pe marginea feței
le cântărea pe degete
apoi le zdrobea
entuziasmat de noul secret
organele ei mă încurajau,
sângele la fel,
i-am lipit pe piele mici pătrățele
de indigo și le-am perforat centrul cu briceagul
***
atunci tu mi-ai adus
un gât de lebădă fără
pic de sânge
i-am căutat trupul
și-am intrat fără ezitare
de la rădăcină trăgeam și rupeam penele
cu orice captivitate te obișnuiești
spuneai rotind între 2 degete capul de lebădă
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se minunau de orice orătanie
de orice zbor
și culegeau mere
din când în când, pe nevăzute
un copil mai lua câte unul
(ar fi vrut să fie din cele mai coapte, dar na...)
și ducându-se pe marginea drumului
le îngropa în pântecele largi, deschise
ale damnaților sau ale prizonierilor de război

în patul lui Moloch
în centrul orașului un
bătrânel a murit de epuizare
vrăbiuțele n-au ezitat
luând bucăți cât mai mari cu putință
ca niște măcelari olandezi
rămășițele s-au ridicat
și au plutit luate de vânt
până departe
polițiștii liniștiți nici n-au mai
completat procesul verbal
ci s-au întors cu toții
spre respirația unui necunoscut în deșert
(care ajunsese pe toate ecranele)
la periferie
un economist atacat de hoți
a făcut infarct
copiii de prin zonă, împreună cu hoții
l-au împins până la o pancartă mare
fără să mai deranjeze autoritățile
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Alexandra Andreea Grama
Colegiul Național ”Calistrat Hogaș”,
Piatra Neamț
Motto: ”Noverim me, noverim Te”
(Sfântul Augustin)

Alkonost
aripile care îmbracă un trup de femeie
pe fundul mării tu îți depui ochii
pe fundul mării tu mă naști
șase zile de tăcere
șase pene îți cad și-mi îmbracă trupul
în mare tu dai naștere la bestii
în mare tu mă naști
cap de femeie și trup de pasăre, Alkonost
pe pieptul tău mă culc și tac
șase zile de amnezie
la început nu a fost Cuvântul

Exercițiu de orbire
I
atunci când încremenirea rămâne doar un joc al nopții
orbirea ia forma zilei
un orb nu mai vede viața, un orb simte viața
trebuie să fii orb în fața poeziei
incantația se face prin cuvinte, nu prin ochi
voi, care acum aveți impresia că mă vedeți
voi trebuie doar să mă auziți
m-am înecat ca să vă înec și pe voi
voi doar ascultați pietrele care se sfarmă în munte
și feriti-vă ochii
II
aveam nevoie de-un bărbat stabil mental
de care să-mi fie frică
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să nu pot să mă-ntorc noaptea cu fața spre el
să văd cum doarme
cu ochii închiși, cu gura ușor întredeschisă
ca un mort care așteaptă să dea afară și ultimul aer
să simtă carnea ca pe carne
să strângă carnea ca pe carne
să nu fugă
să stea și să lupte
să lupte
aveam nevoie de-un barbat
și tu dormi nopțile
eu tot speriată cu spatele la tine
mă prefac că dorm
III
Moscova, mamă
sub tălpile mele spectatorii aplaudă
sub palmele mele spectatorii aplaudă
mă-nvârți de trei ori
trei cercuri cu călcâiele desenez
sub scenă spectatorii aplaudă orbi
pașii mei pe creștet li se plimbă
și cea mai lungă piele ei o aplaudă
mama mă cheamă pe scenă
învârte-te, îmi spune
Moscova mă cheamă

Delia Tărcăoanu
Colegiul Naţional „Calistrat Hogaş”,
Piatra Neamț
Un loc mai sus
Când telefonul a încetat să mai vibreze,
am scos cuțitul de la jartieră și l-am aruncat pe gresie,
tu beai lapte crud și aruncai priviri,
unde,nici dracu' nu știe.
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M-am întins acolo, unde îmi era cel mai rece,
din căşti se putea ghici ceva Pink Floyd.
Tavanul cobora lent. Geamurile nu făceau faţă.
O şoseată îţi era ruptă la degetul mare,
te-aş fi putut atinge, dacă aş fi vrut.
Lustra îmi pătrundea în abdomen, mă legana ca mama, mă
lumina,
iar eu,mă strângeam din ce în ce mai mult, mai absentă,
căutând colecţia de ceasuri a bunicului,
claxoanele tirurilor,
urletele noi născuţilor,
uzina,
culisele circului, valurile,
rânjetul acela dubios, reflexia mea dintr-o băltoacă,
toate poveştile tâmpite pe care le-am suportat atâta timp
pentru a mă lăsa dusă de bărcuţe confecţionate din momente ce
se scurg
pătând cu mină roşie.
Totul e prea înalt.
Bucură-te la capătul unui curcubeu de benzină,
când tot ce mai poţi auzi este zahărul pe care îl spargi între dinţi!

Strada asta fără pietoni.
Eu nu visez.
Eu uit.
Tot.
Lebedele îşi împletesc gâturile
pentru următorul
sinucigaş.
De ce să fie un pod de pe care să pescuim
semafoare ce hipnotizează?
Urma obrazului tău, de pe lentila dreaptă, caută
o perdea fără geam în mijlocul străzii.
Sunt soră de cruce cu…
Am uitat; eu nu ar trebui să visez.
Eu mă uit.
Peste tot.
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Cireşe de mai
Frână târzie în piruieta unei
stripteuse bătrâne.
Ultimul show.
Plouă aceste cadenţe
pe terţe
pe câmp
cu mulţi copaci în spate.
Balerinii m-au făcut să privesc în
oglindă şi să-mi spun că pot muri
cu palma aruncată
la 5 cm
de cele 5 umbre.

Irina Nuțu
Colegiul Național ,,Calistrat Hogaș’’,
Piatra-Neamț
echinocţiu de primăvară
hai să învățăm să mergem în aer
prin întunericul care se teme de oameni
ca timpul să ne piardă urma tălpilor pe pământ
și să nu mai avem frică de moarte.
ia-mă de mână și fă primul pas;
e mai ușor decât pare a fi,
trebuie doar să clipești suficient de tare
ca genele să înceapă să îți sune a
bătaia aripilor unui fluture.
ia-mă de mână și fii fără teamă,
dacă văzduhul nu te va recunoaște
venele ni se vor contopi
într-un dans de păsări călătoare
și vom pluti împreunați deasupra
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timpului care ni se va târî rătăcit peste urme voalate.
ia-mă de mână, nu zăbovi.
în liniile din palme
în care te străduiești atât să ne citești viitorul
n-o să găsești altceva decât trecutul
căci ele-s doar amprente
ale drumului nostru în mâini
pe sârmă.

dacă totul merge conform planului
va veni şi vremea în care
în paharul de pe etajera din baie nu
va mai fi decât o singură periuţă de dinţi. şi
oricare dintre noi doi va fi cel rămas
va ajunge să uite
că lacrimile au obişnuit cândva să
se mai şi spargă de podea,
condamnat să cutreiere ridurile săpate peste cearcăne
să înoate în râurile şi-n fluviile care
i se vor înnoda pe chip,
fără să se mai reverse în cascade pe parchet.
dar până atunci
suntem încă tineri
zilele se dizolvă unele într-altele
locuim împreună în poemele pe care le scriu despre noi
poeme în care diacriticele zboară
ca nişte păsări călătoare
deasupra zidurilor de cuvinte pe care le-am ridicat să
ne apere de lumea de-afară,
ne mutăm din poem în poem
iar eu continui să ne dărâm pereţii să îmi tai singură frazele
cu aceeaşi durere cu care
mi-aş tăia părul în oglindă
şi, ca de obicei,
îmi eşti atât de aproape că
te aştept la capătul gândului.
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CENACLURILE LITERARE, AZI
Mai e cenaclul “o stare de spirit”? Mai e cenaclul “un
laborator” de şlefuit talente? De la aceste întrebări am pornit în
prezentarea a două grupuri literare din două zone diferite ale ţării,
dar care au un numitor comun: literatura nouă de calitate.

(Prezentări şi selecţia versurilor: Vlad A. Gheorghiu)

Zona nouă / Sibiu
Cenaclul ”Zona nouă” de la Sibiu a fost fondat în 2010 de către Radu
Vancu și un grup de studenți ai Facultatății de Litere a” Universității
Lucian Blaga”, care citeau & scriau la un cenaclu. După doi ani de
activitate au reușit să editeze o revistă trimestrială cu același nume
”Zona nouă”, în care tinerii publică poezie, proză, cronică literară, de
film și de teatru, traduceri, eseu și articole tematice. Am pus și eu mâna
pe ultimul număr și am rămas foarte plăcut surprins de paginile celor
zece poeți spanioli contemporani (Luna Miguel, Alberto Acerete,
Cristian Alcaraz, Berta García Faet, Layla Martinez, Elena Medel,
Cristian Piné, Laura Rosal, Arturo Sánchez , Unai Velasco ) traduși de
zoniști, nume care poate le prima vedere nu vă spun mare lucru, dar vă
îndemn din toată inima să-i citiți pentru că nu vă vor dezamăgi. Pe
blogul lor am găsit și ceea ce pare a fi ”manifestul” grupului Zona nouă:
” Zona nouă nu este un cenaclu.
Zona nouă este un grup de prieteni.
Zona nouă este, chiar, un grup de supravieţuire.
Prima dată când am ajuns în zonă, acum aproape doi ani, eram şase
oameni în jurul a şase mese unite. Ana, Irina, Anatol, Cosmin, Radu şi cu
mine. Irina scrisese un poem cu un hol de spital din care ieşea multă
lumină. Cred că asta era şi este Zona nouă, un hol din care iese multă
lumină.”
În paginile ce urmează vă propun câțiva dintre poeții din cenaclul ”Zona
nouă” spre edificare.
Primul este chiar ”the king of England”.
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Vlad Pojoga

krokodil I.
all you touch and all you see
is all your life will ever be

krokodil II.
în faţa krokodilului ridicăm braţul drept
sau punem mâna
acolo unde obişnuia să ne fie inima

krokodil III.
welcome, my son, welcome to the machine.
capetele se balansează ca brichetele pe o melodie lentă
nu avem voie să privim în sus
lovim
într-un zid
pe care nu-l vom doborî niciodată
atunci krokodilul se strecoară în măduva noastră
ca spionii stasi
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ne vinde hainele prietenii amintirile
clipele mult prea îndepărtate în care încă părea
că locul nostru e aici
clipele în care
we seven kids we almost died
un bătrân în slip se îndreaptă către noi pe un platou de calcar
hainele noastre cândva călcate la dungă
codeina și povestea cu zâne
în care fugim de krokodil și
nu ne ajunge din urmă niciodată
un district plin de carnea care curge de pe noi
o plajă pe care toporul drujba katanele
balenele sinucigaşe
kroko roade din noi
kroko roade din noi

krokodil IV.
privim în globurile de sticlă
ninge
e cineva acolo?

krokodil V.
(spoken)
hello?
yes?
is that charlie?
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yes.
hello, charlie.
great.

krokodil VI.
urme de funie pe gâturile celor care au rămas
gâturile celor care au rămas
pe buletinul nostru de vot doar kroko
i’ve got a strong urge to fly
but i got nowhere to fly to
departe până și de fardurile și botoxul
care salvează din ce în ce mai multe vieţi
combinaţia corectă de elemente chimice
o să fim bine bine o să fim cu adevărat
bine

krokodil VII.
di di di di di did you see the frightened ones?
la treizeci de mii de metri deasupra capetelor
di di di di di did you see the falling bombs?
lumea e bună oamenii ne primesc din nou printre ei
di di di di di did you ever wonder
why
we had to run for shelter
when the promise of a brave new world
(trupurile goale)
iubirea se măsoară în desomorfină
zilele în care mergi în patru labe după
clor şi iertare
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stop avorturilor
stop războaielor
luptăm pentru pace
omorâm pentru pace
totul pentru pace
daţi-ne kroko
el ne spală pe dinţi
ne transformă în nişte păpuşi de pânză
niciodată n-o să murim cu krokodilul aproape

krokodil XIV.
nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu
nu nu

Daniel Coman

# 2 nicio pasăre rară nu va cădea din ce ascund norii
degetele larg răsfirate
ca un clopot pe sintetizator

stau cu

/ te văd și asta răsună-n dedesubturi

/ nu e nimic diferit în imaginea asta / tu fumând în fața paharului sau în
imaginea asta / tu
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întinsă pe pat
/ ba da
arcuri electrice

acum e cald

e noapte și cald

pulsează ritmat sub pleoapele mele

# 3 tu vii cu brațele deschise spre corpul meu /
tragi în
locuri în care vreau să merg /

tu vii și mă

intrăm în camera ca o cutie de

chibrituri peste care un copilaș îndreaptă razele soarelui
brațele deschise spre

/ tu vii cu

corpul meu
inima se smulge sângele se prelinge se coagulează
sângele
vindecă sub căldura soarelui nou

# 4 așteptarea ta
puțin tot corpul

siguranța că voi întinde cel puțin o mână

noaptea asta / amintirea tăcerii de pe sculptura în lemn
noaptea asta fără steaua
vega

/

fără beatrice

# 14 senzația ultimului fum de țigară
tristețea firelor de iarbă sub greutatea
apei de ploaie
vindecătoare

/ imaginile astea
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cel

&

ca niște mici absențe

# 15 tot ce mi-e mai apropiat se-nchide între aceste două balustrade
somptuoase / acum
dragostea noastră

pocnește ca o doză de cola

# 16 viteza îmi diminuează reflexele
reflexele

toate astea îmi diminuează

/ pădurea & pomii ei tineri și elastici
ca niște mături nefuncționale
deja stau nemișcat
pe warmth

# 17 melancolia
melancolia

/ derulez

în congelator

/ pădurea & pomii ei

din memorie un videoclip

în fiecare bar în care ai vrut să bei o cafea
în

fiecare țigară pe care am fumat-o gândidu-mă la o cafea
de acord acord bine
realizat într-o melodie mediocră

# 18 ploile abia au început mai călduțe
polenul

e mai și e februarie

țâșnește din flori
trecătorii sunt indiferenți
/ lumina se sparge
deasupra ta mai galbenă mai densă
/ și înregistrez în

și de ce n-ar fi

acum mă dau înapoi

memoria foto

344

/ un fel

Sînziana Sipoș

Degete strâmbe se înfig în saltea ridicându-ți corpul. În felul acesta,
aproape de becuri, insule cu trupuri nemișcate de musculițe. Lumina se
retrage ca un monstru lipicios care te-a atins îndelung.
Închid ochii și respirația ta ca gustul unei lămâi înghețate coboară.
Prezențele din cealaltă cameră te cheamă de fiecare dată cand norii vin
prea aproape. Din gaura chiuvetei ies plante marine. Apoi vine
cutremurul.
Fiecare indicator, ca o pasăre care ciugulește din pradă. Spune că o să
aplice o culoare nouă. În loc de unghii mi-au crescut semințe. De fiecare
dată când pielea se încrețește, mașinile se opresc și claxonează.
În fiecare noapte văd luna cu gropițe, îmi scufund capul în apa adunată în
vană. Mâine se fac 5 ani și deja am învățat să respir sub apă. Sunt la mine
acasă. Văd bulele lipite de pereți, vârtejurile când iau dopul, firele de păr
rămase, petele galbene. În curând o să scot primele cuvinte și atunci o să
mă mut de tot.
Era înainte de mâine, și totuși mâine părea la fel de bine un bărbat intrat
în cameră. Gâtul mi-a înțepenit în direcția lui și i-am șoptit: o să facem
inundație, o să vină vecinii și nu o să le putem deschide, am lăsat prea
mult florile să crească. Ne împleticim prin casă, ne împiedicăm de
tulpini, ne-am obișnuit așa. Stătea nemișcat. O fântână arteziană sentindea la picioarele mele. Am început să-mi mișc degetele în spumă și
nu mai era ea, era marea și câtă fericire mă poate încăpea?
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Aici e locul meu. Sub plapumă. Din când în când ridic un colț. Din când
în când, îmi aduce mama caramele și apă. Mă ridic de 3 ori pe zi să nu
amorțesc: îmi fixez capul în mijlocul plapumei, să-mi acopere tot.
„Trăiești mereu pe lângă”. „Plapuma ține cald ca gândurile bune”.
Din palmele noastre cresc dinți. Ne atingem cu ele pe spate. Noaptea le
încuiem în dulap. Până dimineața, căldura lor acoperă geamurile.
Păsări înțepenite în aer. Aripi peste fața mea. Piele împotriva pielii. Nicio
pată în spatele pleoapelor, nicio iarnă fără pereți.
Cu cămașa legată de calorifer, i-am strigat în timp ce încuia ușa. Nu
există niciun buton de panică. Ziua se topește printre norii cu forme de
mașini, printre aripi, printre aripile păsărilor, curge mereu ca apa din duș.
Deși nu vedeam nimic știam că undeva un tigru stătea tolănit pe un loc de
parcare.
Își târâie piciorul. Doi oameni pot face sex și așa. Fără ferestre, dulapul
din cameră are picioarele lui. Merge și ţipă, dimineața, toate hainele
șifonate, în vârful fiecărui pantof, o pungă cu aer gata să pocnească.

Cătălina
Stanislav

mă înclinam pe geamul de la baie şi era aceeaşi imagine pe care o
vedeam de atâţia ani. acelaşi copac care se loveşte de geamul de la parter
al blocului unde se plăteşte cablul, aceleaşi table de la coteţul de găini al
vecinilor care se lovesc una de alta. aceeaşi mama care bate la uşă să mă
întrebe dacă plâng. hai, spune, că te-am auzit. pisici care se bat în
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parcare. duşul vecinei de dedesubt. aparatul de ras. pui de câine care
plâng când îi laşi singuri. aceeaşi senzaţie, când mă las cu capul în jos şimi ciufulesc părul şi-mi aduc aminte de oameni şi de muzică, de băi
ocupate şi coji de lămâie, de bandaje şi urlete, de magazine unde se vând
prezervative ieftine şi de cabane de lemn cu geamuri în tavan. de
momentul ăla când te aşezi pe jos cu genunchii ridicaţi până sub bărbie,
cu părul ciufulit şi capul în jos şi eşti beat şi trist şi transpirat pe faţă şi
ştii că următoarei persoane care o să vină să te întrebe ce-ai păţit o să-i
spui ai că vrut să-ţi pierzi virginitatea pentru că te simţeai vinovată, că ţi
s-au dat papucii într-o gară, că prima dată când cineva te-a crezut
atractivă ai plâns cu sughiţuri, o să-i faci o listă cu lucruri care te fac
fericită.
1. să las beţişoarele parfumate aprinse până mi se face rău
2. ştirile despre oameni morţi
3. să merg la ginecolog
4. scena cu autobuzul din almost famous
5. să-mi rup pielea de pe buze
6. duşurile care îmi fac pielea să se înroşească
7. calmul-de-după-extraveral al maică-mii
8. pozele cu tata şi alţi taţi în curte la lazăr
9. puii de pisică înghesuiţi în faţa uşii tale
o să-i spui tot.

you don’t belong on a funny farm
am auzit că există o emisiune americană
în care doi gemeni graşi stau pe scenă
şi mănâncă încontinuu
şi publicul aplaudă
urlă
bate cu pumnii în scenă
am auzit că există o emisiune americană
în care atunci când se face întuneric
oamenii se masturbează unii pe ceilalţi
şi publicul aplaudă
urlă
bate cu pumnii în scenă
am auzit că dacă ţi se face frică
ar trebui să poţi oricând
să te întorci acasă
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am auzit că e ruşinos
să ai nevoie de cineva
am auzit că în fiecare noapte
plângi cu
plapuma trasă peste cap
şi publicul aplaudă
urlă
bate cu pumnii în scenă.
mă întorc în patul ăsta care mă face să strâng din dinţi şi să plâng. nopţi
în care nu mai ştii cum să urăşti tot ce se află în jurul tău. nopţi în care te
masturbezi nervos crezând că aşa o să-ţi treacă migrena. transpiri şi dai
din picioare şi-ţi freci tălpile una de cealaltă pentru că aşa te-ai obişnuit.
mă întorc şi locul ăsta mă face să mă simt ca un personaj ratat dintr-un
film cu punkişti proşti care-şi lasă prietenele gravide şi-apoi intră în
şcoala de corecţie & îşi încheie fiecare zi cu un handjob pentru colegul de
cameră, junkist gras cu pantaloni gri cu turul lăsat. mă simt de parcă toate
persoanele pe lângă care am trecut azi se strâng într-un cerc în jurul meu
baba care
în autobuz
a încercat să îţi fure locul
în timp ce şi-a şters

instalatorul care
nasul
ţi-a făcut cu ochiul
cu mâneca
familia arabă care

la patiserie
te-a servit

copilul care se scobea în nas

un balon
şi trăgea după el

o lesbiană bătrână şi grasă
câine

scheuna un pui de
cu o sacoşă din care
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hahahahahahaha hahah. şi noi auzim zgomote noaptea. şi nouă ne-au
înlocuit ibuprofenul cu vitamina C pe ascuns şi a funcţionat. şi nouă ne e
frică de ce ţi-e frică ţie. vrem şi noi căldură. vrem şi noi sex. vrem şi noi
inimi calde calde şi ibuprofen. vrem şi noi.
mă întorc şi mi se face dor
de picioare dezvelite şi miros de sex
şi vreau doar să am părul scurt şi portocaliu
şi să-mi spui că sunt frumoasă
ca-ntr-un film de john hughes

*

Cenaclul de la CUZA / Iaşi
Al doilea cenaclu pe care vi-l propun este un cenaclu mic de la
Iași, condus de un profesor inimos al ”Universității Alexandru
Ioan Cuza”, Ilie Moisuc, care, acum doi ani aduna o mână de
studenți într-o sală de seminar, și două ore pe ceas stăteau
(stăteam) și (discutau) discutam poezie. Chiar dacă cenaclul a
luat un an pauză, a revenit anul acesta mai puternic și mai
bine organizat. Încă nu are nume, dar nici nu cred că-i trebuie
– anonimatul este lucrul care îl definește cel mai bine. Este
îmbucurător să vezi câți studenți vin în fiecare luni seara, de
la 6 la 8 într-o sală de curs pentru a discuta literatură. Despre
acest cenaclu nu se prea știe, iar cei care vin, prefer să cred
că sunt cei aleși. Mi-a făcut mare plăcere să asist la ședințele
acestui cenaclu (am și citit de vreo două ori) pentru că am
descoperit câțiva tineri destul de talentați pe care vreau să vi-i
prezint în paginile ce urmează.
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Cristina
Alexandrescu

***
afară
[mai mult din obişnuinţă mi-e
frig. mă muşcă de
faţă nopţile tale fără stele de
la prea multă poluare ciocolată figuri de cunoscuţi]
din colecţia de pokemoni cu care te-ai culcat
***
ca şi
cum viaţa din ultimele zile ar fi mers pe fast forward
am murit. de câteva ori. fără
să apuc să mănânc popcorn cu caramel şi să
mă bucur de acţiune
măcar
***
ştiu
[autobuzul cu navetişti n-o mişca bezna de
sub ochii
mei nu.
mânca-te-ar dracu neruşinato c-am ajuns să
blestem în săptămâna mare te
zic lu mă-ta]
noaptea intra-n ogradă odată cu mine
bunică-mea se bucura să mă vadă eram o.
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***
nu e nimic
[nici fețele care ies din magazinul din colț fericite că și-au
făcut plinul
lehamitea în vestiarul de la serviciu și niște oxigen trecut prin filtrul
de cafea.
apa
cerul de duzină
ar încăpea-n remorca bunicului
o chestiune ca-ntre relativiști și rugina]
dincolo de pereții afumați de la țară
**
de fiecare dată
[când port dantelă la gât creez o diversiune
mi se descuie sternul se ivesc apendici cu colți
dar nu-i vede nimeni
nicio femeie nu-mi mai numără
pistruii]
m-agăț de lianele pragului se sus
***
ritm sacadat de cuțite nimerite de-a latul
[în numere proaste de iluzionism se
vede cum sângele-i înlocuit cu sos de roșii
că retardul meu fructifer e inapt să
nască idile
așa că perpetuează prin semințe sparte
la scară de bloc
saliva
sărutul pentru camerele de filmat]
urc. șaua realității e tare iar dacă mă uit în jur
conștiința pierde din semnal și foșnește
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Ștefan Diaconu

lopata-n figură
stăteam la rând
la casa de asigurări de sănătate
când au început să-mi crească
2 cocoașe în spate de care și-a legat
Sisif o frânghie cu gând să se spânzure
până la urmă a renunțat
și-a făcut scrânciob
s-a dat peste cap de vreo câteva ori
la numărul 43 s-a oprit.
eram eu: urmează numărul 43 la biroul 3.
urmează numărul 43 la biroul 3.
am intrat
mă aștepta o doamnă cu ochelari
în fața monitorului, fără expresie
de parcă era lovită cu lopata-n figură.
i-am întins adeverința de salariat
într-o fracțiune de secundă
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mi-a comunicat privindu-mă cu atenție
prin monitorul LCD și tastând sunetele pe litere
B
U
L
E
T
I
N
U
L
space shift slash semnul întrebării
Sisif se dădea în scrânciob
în continuare
era hippie și o urmărea prin binoclu
pe doamna de la casa de asigurări
o privea ca un puber
fantezii cu vecina de la 2
care trezea toți locatarii din bloc
că-i scârțâiau arcurile și lovea patul de calorifer
iar pereții garsonierei sunt ai naibii de subțiri.
ea l-a văzut pe Sisif urmărind-o
cu ochii hipnotizați
n-a așteptat să-i repet încă o dată
a transmis în vid
ca telegraful la capăt de fir:
B
U
L
E
T
I
N
U
L
space shift slash semnul întrebării
mi-am închipuit că-mi vorbește
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nu eram sigur
credeam că i se adresează lui Sisif
mă așteptam să-i răspundă, dar el
nu zicea nimic, se dădea în scrânciob și privea
prin binoclu.
cartea de identitate
o rătăcisem, n-aveam
nici măcar o copie
nimeni în fața ei, Sisif bănuia
nu mă puteam legitima
cu nici un chip.
în fiecare dimineață
când mă trezesc lângă tine
descopăr o nouă femeie
dar tu,
cum te simți noaptea
când te culci de fiecare dată
cu un necunoscut?

marțieni
drăguțo,
când am auzit
în timpanul meu tânăr și nepriceput
o piesă rock
prin două mii eram într-a cincea
am mers într-o tabără de istorie
în Suceava
stăteam câte trei în cameră, la etajul doi
bogdan și tudor erau mai mari,
în clasa a șaptea
împreună făceau colecție de cuțite.
pe înserate i-am cunoscut pe liceenii de la parter
un băiat cu plete,
primul cu părul lung
pe care l-am văzut până atunci
purta o pălărie neagră
iar pe tricoul lui scria Amon Amarth
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plimba un baston cu craniu de metal în vârf
alături de prietenii săi
arătau ca în Matrix varianta de Neanderthal
profa ne-a sfătuit să nu le vorbim
să încuiem ușile
și să nu părăsim camera
fără știrea ei
o sunam pe mama de la telefonul public cu cartelă
dădusem 5 zeci de mii pe ea și aveam o sută de impulsuri
care se consumau nefiresc de repede
când i-o împrumutam dirigăi
care uita să-și cumpere
îi spuneam că tabăra e un loc liniștit
se vede muntele în spate, brazii și râul cu pietre galbene
terenul de tenis, de fotbal, o cantină imensă
unde mâncăm împreună de câteva ori pe zi
nu i-am povestit că n-am dormit prima noapte
că stătusem treaz până în zori ascultând niște zbierete
înfundate, țipete ca de viol, de vacă nebună
de taur care-și sufocă vîrtutea-n nămol
sticle sparte, geamuri trântite, doze de bere
aruncate în pereți și betoane
un minicasetofon pe baterii de 12 volți
cu cd
care scotea niște sunete dubioase
o chitară electrică în boxele suprasolicitate
interpreta un fel de sonet pentru marțieni
asta a fost
întâlnirea mea cu muzica rock
mi-am dat seama
că s-a întâmplat ceva
mai târziu, când m-am trezit cu volumul la maxim
și Amon Amarth în căști
eram căzut lângă o bancă, în parc și plin de borală
pe tricoul meu cel mai bun cu Nirvana
când te-am întâlnit
ai fost ca prima melodie rock
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Pavel Cazacu

Erotikon
stau într-un pat
neatins
o gagică alături
cu gânduri spălate
de un detergent prost
într-o mașină de spălat
ruginită și zgomotoasă.
tipa își întinde mâinile
pe sub plapumă iar eu
mă întorc cu spatele
și fac pe gânditorul
în poziție de fetus.
pe geamul blocului
de vis-a-vis
vecina de la trei
îmi arată sânii ei siliconați
plătiți de sotul ei
care lucrează silnic
în Silicon Valley.
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fete bete și băieți
hai să ieșim la agățat
rufe după ce ni le-am spălat
în publicul de la Teatru.
după care să ne îmbătăm
ca ultima dată când am fost boem
sau fără bani,
sau amândouă
cu R pe malul bahluiului
cu magic fire
si 2 litri de suc d'ăla super prost
la 1 leu și 10 bani
și apoi mâncam napolitane "ordinare"
și ne înjuram ca doi proști
și R și-a pierdut limba
iar eu spuneam ca situația
în care ne găsim
e ambulantă
dar asta nu părea să ajute cu nimic.

scânteia ratată și comunistă
cum ar fi dacă
aș apărea cu o sticlă de votcă
în fața ușii tale
cu geam spart
să bat în lemn și să urlu
primiți cu ura
sau cu urâtul?
probabil m-ai primi înăuntru
dar mi-ai spune
că n-am voie să mănânc înghețată
sau să fumez
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pentru că mi-ar face rău.
eu aș insista
ți-aș spune că superman fumează
clar kent
și când nu-l vede nimeni
fură înghețata copiilor mai mici.

pastila
operez pe creier
și inimă
cu cuvinte goale
de bacteriile
numite emoție sau sens.
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Otilia Iulia Oniciuc
Ilegalități legale
Legal e să iubești o ființă vie
Pentru al cărei suflet a ta inimă bate.
E ilegal ca-n a ei venă
Să nu străbată nicio scânteie.
Legal e să iubești o floare
Pentru mirosul petalelor să râvnești.
E ilegal ca dup-o perioadă
“-Tu, floareilegală, să nu mai înflorești!”
Legal e săiubeștipământul,
Să-l invidiezipentruroadele sale.
E ilegalcadintr-o data
O secetăsăvinăfărăvreun strop de ploaie.
Legal e săiubești o stea,
Săplângipentr-un fascicul de lumină.
E ilegalca la finalulvieții
S-ajungica ea.

Cutez
Cutez să caut o metaforă
Sau poate-un epitet
Ceva care să-nlocuiască
Mereu același regret.
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Cutez să caut un cuvânt
Rostit ușor, cu vârful buzelor;
Ceva real, neauzit
Al cărui sens să-l știu doar eu.
Cutez să caut un loc ascuns
Ferit de ochii lumii
În care să-mi scriu poezia
Cu înțeles de nepătruns.

Răni ușoare
Ușoare…
Ca un fulg de nea
Imaginează-ți, soare
Cu ochi de peruzea.
Trece timpul în clepsidra goală
Iar ele vin, se cuibăresc și pleacă.
Lasă o amintire vie
O îngânare ce clipește-nceată…
Sunt răni ușoare, amorțite
Mohnite-n jăraticul pielii,
În a sufletului tăcere…
Le menținem, iar la sfârșit
le pierdem…

Refuz să respir
Refuz orice amăgire,
Orice gând cu trimitere la tine,
Orice amintire încă vie
Refuz.
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Refuz orice parfum,
Orice mireasmă ce simțu-mi copleșește
Orice senzație încă vie
Refuz.
Refuz orice privire,
Orice ochi pătrunzători
Orice utopie încă vie
Refuz.
Refuz orice vorbă,
Orice sintagmă tăinuitoare
Orice expresie asemănătoare
Refuz.
Refuz orice aer să respir
Aer respirat de tine,
Orice particulă ce-ți străbate nara
Refuz.

Sunt…
Suntfirul de iarbă din alte mii
De câmpuriverzișistrăvezii
De atâtaploaieîndurat
De atâtasoaresăturat.
Suntun pistil ascunsprintrealte mii
De zăpezigeroase, zgribulite
De iernifirești, darprearespinse
De alteflori din jurulmeu.
Sunt o pietricică vie printrealte mii
De râurirăzlețeșispumegânde
De atâtavântintensDe atâtaploaiecuprinsă.
Sunt o picăturădintrealte mii
De iazurișilacuristrăbătute
De plantemoarteșipeștisperiați
De oricealtăpicătură vie.
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LITERA/TURA/VURA
MIORIȚA, un scenariu posibil
Motto: "Învață să pui preț pe lucrurile umile ale lumii. Pentru că o singură
dată trăiești și ele numai o singură dată ți se oferă vederii; nu te trag de mânecă, nu-ți
scot ochii cu strălucirea lor - și ce strălucitoare devin dacă apuci să vorbești despre
ele, ce misterioase” (Mircea Ciobanu, Istorii. Addenda, jurnal 1985, în primul număr
ieșit după 1990 al rev. „Viața Românească”, nr. 10, 11, 12, 1989, p. 168).

Ieșit după 22 de ani de temniță cu un regim de exterminare care ar fi
trebuit să facă din milioanele de deținuți români chiar mai multe victime
decât acele sute de mii din gropile comune aflate în preajma închisorilor
comuniste (vezi dr. Florin Mătrescu, Holocaustul roșu, vol. I-III, București,
Ed. Irecson, 2008, 1430p.,) un deținut politic (îndeaproape urmărit și după
eliberare) a fost în anul școlar 1964/ 1965 profesor de franceză, istorie și
geografie la o școală medie din satul Sălciile. La un concurs între sate
profesorul Virgil Maxim (1922-1997) a montat cu elevii balada Miorița întrun spectacol dramatic sugerând (am spune noi) ecouri ale finalului poeziei
Amin de Sergiu Mandinescu (1): „De-aș avea o aripă de înger / și cerneală
de bezne, / poate că abia atunci mi-ar fi lesne / să mă adun din toate
risipirile, / să-mi scriu amintirile / și să spun tuturor de ce sânger. // Era o
noapte jefuită de stele... / La fereastra nădejdii –zăbrele, / La ușa salvării –
lăcate, / Iar frunțile noastre palide, înoptaseră toate. // Când, deodată, din
mijlocul nostru izbucni, ca o flacără neagră, ura. / Focul ei a topit într-o
clipă: gând, suflet, aripă / Toate din tot, / Si n-a mai rămas decât zgura. //
Baroase cumplite zdrobiră tăcerea / În cioburi de răgnete mari cât durerea. /
Tăndări din sufletele noastre au ajuns pân’ la cer. / Martirii ardeau pe ruguri
de ger...// Ah! Cum își mai holba ochii Istoria! / Nu-i venea să creadă că-n
geamătul nostru / scrâșneau Cloșca și Horia, / că-n sufletul nostru, de
nădejde orfan, / atârnau nojițele lui Badea Crișan. // Într-un târziu toate
sufletele zăceau sfărâmate. / Ah, amintirea asta ca pe roată mă frânge! / Pe
jos erau risipiți crăițarii de sînge, / Plata atâtor și-atâtor păcate. // Atât de
cumplite au fost suferințele, / Atât de satanică a fost urgia / Încât mulți
dintre noi în noaptea aceea și-au pierdut mințile / Alții și-au pierdut veșnicia.
// Dintre cei ce-au trecut pe acolo, numai morții trăiesc. / Iată, de pildă, eu
umblu, vorbesc, / Asemenea lui, așișderea ție, / Dar viața mea nu-i, nu-i,
prietene, decât o moarte vie. // Ah, Doamne, iată-mă aici, la ceasul
comorilor / Îmbrățișându-mi durerea, sub lespezi de patimi și chin./ Aștept
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îngerul zorilor, aștept învierea, / În numele Tatălui, al Fiului și-al Sfântului
Duh, Amin!” (Sergiu Mandinescu, Amin, trimisă în 1982 de Cicerone
Poghirc lui Leonid Gheorghian, cuprinsă și de Zahu Pană în vol. Poezii din
închisori, Ed. Cuvântul Românesc, Canada, 1982, cu o prefață de Vintilă
Horia).
La Virgil Maxim transpunerea scenică a baladei Miorița a fost de
fapt o asimilare creatoare a mitului mioritic. În viziunea originală pe care a
montat-o, cei doi uneltitori se îndreaptă cu bâta și securea în mâini spre
ciobanul vorbind cu mioara, pentru ca în final ambii să se prăbușească
prosternați la picioarele victimei lor, răstignită pe troiță: „Dreptul la
existență, ne învață tradiția românească, nu se câștigă doar prin arme, ci și
prin bătălia necurmată pentru instaurarea valorilor umane”, consemna Petru
Ursache în volumul Miorița. Dosarul mitologic al unei capodopere (Opera
Magna, Iași, 2013, p.249). Întemnițat din mai 1948 până în 1964 fără nici o
vină, Părintele Iustin Pârvu spunea că „sufletul pe cruce câștigă adevărata
libertate. Toate metodele de re-educare psihică a comuniștilor au făcut mai
mulți sfinți decât robi și au sfințit pământul Țării cu sânge de mucenici.”
Fostul deținut politic Virgil Maxim își iertase călăii, trecând doar
peste ultima lor samavolnicie, prin nerespectarea țidulei de la eliberare, prin
care victimele care supraviețuiseră regimului de exterminare se angajau să
„nu divulge nimic” din cele suferite de el și de alții în detenția politică.
Cicerone Ioanițoiu salvează de la uitare replica lui Ion Eremia care făcuse
nevinovat 15 ani de temniță grea și care în loc de semnătură a scris pe acea
nerușinată fițuică următoarele: „In baza cărei legi îmi cereți să nu vorbesc
despre ce am văzut și auzit în închisori? Vă este frică să nu spun mârșeviile
pe care le-ați făcut? Voi spune tot.”
Desigur nici paza „ideologică” a statului polițienesc n-a fost vreo
clipă slăbită, cum nu este nici azi, în 2014, când se clocește interdicția prin
lege de a pronunța – altfel decât punând la zid - nume de foști deținuți
politici din milioanele de întemnițați români în perioada de după 23 august
1944 până în decembrie 1989 în România și în provinciile românești
incorporate în URSS. Un fost deținut politic a putut spune abia după1990 că
„suntem o nație care am luptat împotriva comunismului încă de la început”
și că românii „și-au asumat în mod conștient cele mai teribile destine”. După
câțiva ani de cripto-comunism, cel arestat în lotul Noica-Pillat ajunsese a-și
da seama că „noi trebuie să încercăm, totuși, cât ne stă în puteri, să facem
dreptate; dacă n-ar fi decât în ordinea afirmării de adevăruri, și încă ar fi
ceva” (Al. Paleologu, Interlocuțiuni, Biblioteca „Viața Românească”,
București, 1997, p. 169 și p. 157). Alexandru Paleologu nu știa că în plină
teroare comunistă, când el era încă după gratii, Sfântul Părinte Arsenie Boca
(arestat până în 1959 în repetate rânduri) a încălcat porunca de a nu divulga
nimic din cele petrecute în temnițele comuniste, pictându-l prin 1962-1963
pe pruncul Iisus în haine de pușcăriaș în bolta altarului Bisericii Sf. Elefterie
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cel Nou. În 1968 si poetul Mircea Ciobanu (1940-1996), a cărui opinie
(despre posibilitatea romancierilor de a spune acele adevăruri istorice pe
care istoria oficială le ocultează și când nu mai poate să le ascundă le
deformează) era indosariată de Securitate (pe 14 iunie1975, vezi Cartea
albă a Securității, București 1996, p. 75) afirma (încifrat în versuri din vol.
Patimile, Ed. Tineretului, București, 1968) unele adevăruri despre
exterminarea prin schingiuire a deținuților politici, adevăr pe care oficialii
cripto-comuniști îl ascund și astăzi, din grija de a nu simpatiza cu victimele
ucise după gratii. Ca romancier, lui Mircea Ciobanu i se publica în același
an Martorii (E.P.L., București, 1968, roman redactat între 1965 și 1966)
unde scrisese despre „liantul” fricii care înlesnește procesul de integrare al
indivizilor „într-un organism unitar”, despre dificultatea de a „simpatiza cu
victimele” care nu-ți sînt rubedenii sau cunoscuți, precum și despre memoria
mulțimii care „n-are bătaie lungă”, observând că „rațiunea îmblânzită învață
să contemple cele mai dezgustătoare alterări ale înfățișării umane”
(Martorii). Într-o poezie pe care Marian Popa o transcrie în două variante
(2), genialul poet sugerează (fără a da nimănui de bănuit ce se ascunde în
poezia sa) pragul disperării („bolnav de viață fie altul”) și chiar trecerea
pragului vieții (verificată prin apropierea de gură a unei oglinzi („ceața
gurii...la ceasul oglindirii”) în timpul bestialelor anchetări a deținuților
politic („varul... e singura părere de zăpadă”) când în eșalonul conducător al
Securității era generalul NKVD Boris Grumberg, alias Nicolschi.
In poezia Trapezunt - nume indicând „Imperiul” (sau Regatul
morții), căci Trapezuntul a fost acel stat succesor al Imperiului Bizantin -,
cu o tehnică a incriptărilor mai greu de dibuit de cenzura comunistă, Mircea
Ciobanu enumără chiar și unelte de torturare („verigi și clești, rețele strânse,
lanțuri”) a oamenilor nevinovați a căror strigăte de durere umpleau spațiul
(„spre cheile cupolei...răspicat ecou de strigăt”). Iată poezia în a doua ei
variantă: „Impins de glasuri, dat pe mâna serii / coboară treapta-ntâi. Sub
Trapezunt, / dreptatea coridoarelor te-alungă; / ungherele te-ntâmpină și
varul / pe care-l ștergi cu umerii pe ziduri / e singura părere de zăpadă / a
frigului din aer; o, meandre. / La locul zis Al tragerii la sorți/ te-așteaptă ei
cu gleznele-n lagună/ și ce va fi e suma împletirii/ și ce va fi e suma celor
patru / călătorii spre cheile cupolei/ a unui răspicat ecou de strigăt./ Verigi
și clești, rețele strânse, lanțuri!/ Acolo unde viu cadranul spune/ rotirea-n
loc și-ntoarcerea la curbă,/ bolnav de viață fie altul/ și ceața gurii altuia să
lase/ alb semn că e, la ceasul oglindirii” (Mircea Ciobanu, Trapezunt, din
vol. Patimile, ed. II-a 1979; ed. I-a 1968)
Pentru că în comunism teroarea poliției politice mergea mână în
mână cu teroarea ideologică a fost posibilă situația prin care victimele
închisorilor comuniste să fie silite prin tăcerea lor a deveni cumva părtașe la
crimele regimului: „a tăcea și a nu da adevărul pe față, inseamnă a-l trăda”
observase din primele secole de creștinism Sf. Teodor Studitul. Desigur, în
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lipsa de libertate din comunism, tăcerea nu era o opțiune, ci rezultatul
constrângerii, ades obținută prin confiscarea manuscriselor. Corespondența
foștilor deținuți politici era și ea atent urmărită, astlel că, Testamentul din
morgă, trimis cu dedicație de la Paris de Remus Radina lui Noica, n-a mai
ajuns la destinatar, volumul fiind reținut de Securitate pe 6 febr. 1984 (vezi
Noica în arhiva Securității, vol. II, Ed. M.N.L.R., București, 2010, p. 112).
In marea temniță în care fusese transformată întreaga Românie,
dresajul gândirii urma (fără esențiala brutalitate) schema „Experimentului
Nicolschi-Pauker” cu victime (dresate ideologic) care au fost transformate în
dresori.
Omul-obiect al desfigurării personalității umane (prin suprimarea
libertății de gândire si de exprimare într-un stat totalitar) era transformat în
subiect participant nemijlocit la uciderea libertății de gândire a celorlalți
oameni deveniți obiecte de experimentare. Insul încercând a redeveni
„subiect” pe calea credinței creștine atrăgea ca un magnet ura ideologilor
comuniști. Căci doar religia creștină putea duce la „recâștigarea realității” și
învingerea fricii, astfel anihilând moara demonică măcinând
oameni/neoameni, i.e. oameni de statut incert, nici pe de-antregul ucigași/ sau
dresori, nici simple victime/ sau dresați.
În spectacolul organizat în cadrul Cântării României, profesorul
Virgil Maxim închipuise un luminiș de pădure cu o încrucișare de drumuri
(de transhumanță) marcată, ca prin satele românești, printr-o troiță la care se
întâlneau trei cărări venind din munți. In calitatea sa de monument, troița
pune în paranteză devenirea în spațiul pe care-l domină prin însăși prezența
ei (apud. Alexandru Paleologu, Simțul practic, Ed. Cartea Românească,
București, 1974, p.12). Ciobanul moldovan este așezat de regizor în
apropierea troiței, îngrijind focul de popas. Prin activitatea depusă, el se
arată a participa la devenire. Vecinătatea troiței îl situează însă de la bun
început pe muchia dintre temporalitate și posibilitatea suspendării acesteia.
La umbra unui tufiș, ceilalți ciobani discutau între ei plănuind
uciderea. In sunet ritmat de talăngi, corul de elevi fredona în surdină balada,
după decorul reprezentând pădurea: „un flăcău recita cadențat Miorița,
realizând simultaneități expresive cu corul, cu efect de vrajă. Succesiv, corul
tăcea, când momentele erau favorabile descrierilor, sau recitatorul tăcea,
dacă favoriza starea de mistică lirică. Melodia am luat-o din manualele de
muzică... pe care am armonizat-o pentru cor mixt; corul îl formasem din
țăranii din sat cu voci bărbătești, iar elevii și profesoarele completau
celelalte voci. Repetițiile le făceam mai ales noaptea...Pentru momentul
nunții, lumina unui artificiu de pom de Crăciun descria căderea unei stele,
pierzându-se peste culmi; din spatele pădurii se înălțau discret soarele și
luna, luminând vârful brazilor și paltinilor...La repetiția momentului final
fuseseră doar cei trei ciobani. De aceea la spectacol emoția era
generală...Singura apreciere, imediată, au fost lacrimile și suspinele
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întretăiate...După aceea au venit aplauzele.” ( Virgil Maxim, Imn pentru
crucea purtată, Ed. Antim, 2002, p 428).
În interpretarea dată de profesorul din satul Sălciile (supraviețuitor
prin minune Dumnezeiască a trei luni de iarnă cu un terci la trei zile într-o
celulă lipsită de lumină și complet neîncălzită, vezi V. Maxim, op. cit, pp.
394-395) uciderea cutremurătoare simbolizată în baladă printr-o crimă între
frați, devine în subsidiar însăși criminala re-educare comunistă care a dus
după gratii la uciderea a sute de mii de români nevinovați (vezi Cicerone
Ionițoiu, în enciclopedia Românii în știința și cultura occidentală, 1992. pp.
205-207) iar în așa-zisa „libertate” la monstruozitatea încercării de a
transforma oamenii în neoameni, în ființe dresate, lipsite de orice
discernământ.
Prezența troiței, sugerând un nou context de desfășurare a nedreptei
ucideri face ca ideea de trecere pe tărâmul celălalt să fie îmbogățită prin
nevoia creștinească a absolvirii de păcat: Ucigașii cad în final la piciorele
celui răstignit pe cruce. „Între inspectorii veniți de la Mizil era și un fiu de
preot care a propus-o și la concursul inter-raional. Iar efectul a fost același.
Mai departe însă nu a trecut” (ibidem) Nu numai că n-a trecut, dar si
regizorul spectacolului a fost scos din postul de profesor.
Multe au fost readaptările mitului după căutările spirituale ale
creatorilor, începând cu reflexele mioritice din Cantilena lui Dan Botta, si
trecând prin povestea Luptătorilor anticomuniști din munți din Balada
oierului din Severin, a poetului Constantin Aurel Dragodan (3). Compusă
după gratii, ca atâtea și atâtea capodopere ale lui Radu Gyr sau ale lui
Nichifor Crainic, Balada oierului din Severin (a cărei măiestrie poetică nu
reiese nici din nucleul ei epic și nici din reflexele ei mioritice) anulează
judecata morală a marginalizatului Mircea Ciobanu care spunea că „este
imoral să scrii cărți bune într-o epocă a răului. Este o falsificare istorică. Ar
trebui să scriem cărți proaste care să fie pe măsura timpurilor în care trăim”.
(Mircea Ciobanu, interviu în „Adevărul literar și artistic”, nr. 141 din nov.
1992).
Note: 1. Poezia Amin a fost înspirată de experimentul re-educării
comuniste a studenților închiși la Pitești. După mărturia preotului CalciuDumitreasa, fost deținut la Pitești, coordonatorii din umbră a atrocităților
petrecute după gratii au fost Al. Nicolschi și Ana Pauker, ambii scăpând de
judecată prin “filiera NKVD”, datorită prieteniei Anei Pauker cu Stalin şi cu
Molotov (vezi Dennis Deletant, Securitatea şi disidenţa în Romania,
Bucuresti, 1998, p.59). În opinia lui Ioan Ianolide, „monstruasa mutilare
sufletească s-a desfășurat la ordinele și sub protecția Securității locale din
Pitești, a Securității din București și a inițiaților Comitetului Centaral al
Partidului”. Dintre elementele care au condus reeducarea, Ianolide îi
menționează pe gen. Nicolski, colonelul Popic, colonelul Dulgheru (emigrați
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apoi în Israel sau America), colonelul Zeller (care s-a sinucis sau i s-a
înscenat o sinucidere), colonelul Caller, colonelul Cârnu și conducerea
Penitenciarului Pitești (Ioan Ianolide, Intoarcerea la Hristos, Ed. Christiana,
București, 2006, p. 104).
2. Criticului Marian Popa îi scapă luminarea înțelesului prin
adăugarea în cea de-a doua variantă a două versuri cuprinzând ideea de
„alb”. Ratând putința descifrării (descifrare care desigur i-ar fi periclitat lui
Mircea Ciobanu libertatea, cariera de scriitor și chiar viața), eruditul istoric
literar crede că cele două variante ale poeziei Trapezunt pot fi considerate
poeme autonome ( Marian Popa, Istoria literaturii române de azi pe mâine,
București, 2001, vol. II, p. 501). Ajuns la concluzia „frustrării
informaționale” în volume ticsite cu „banalitate solemnă, fluentă și pură”
(p.500), criticul se arată căzut în cursa întinsă de Mircea Ciobanu care scria
criticilor săi că „autorul interzice posibilitatea interpretării ...face de prisos
divagația și comentariul creator” (Mircea Ciobanu, Martorii, Cartea
Românească, 1973, p.155).
3. „Turma de-a valma / Paște mereu / Iarbă din palma / Lui
Dumnezeu. / Liniștea pune / Zvonuri pe strune / Gură de fluier / Dulce la
șuier, / Tobă asurdă / Mieii când zburdă. /.../ Zace eroul pe-o stâncă / Flori
cu petală adâncă / Pieptu-i sângeră încă /... / Fulguie-n zare, departe, /
Stelele sparte. / Luna, cu mirt, îi amoarte / Rana de moarte” (fragmente din
Balada oierului din Severin în vol. C-tin Aurel Dragodan, Itinerare în
lanțuri, Ed. Ramida, București, 1992, p. 65 si p.83). In Praznicul mare
(poezie încifrată de Mircea Ciobanu, aflată și la începutul Istoriilor) este
înfățișată risipirea rodului spiritualității interbelice românești, asemuită cu
mormane de struguri lăsați în părăsire dupa un presupus cataclism. Mustul
scurs din grămezile abandonate (asemănate unui imens cadavru desupra
căruia plutesc, - precum deasupra locurilor unde au fost îngropate comori -,
„flame spectrale”) ar fi ajuns în ape freatice și de acolo în fântâni si iazuri.
Din imensul stârv țâșnesc „păsări cu zbor turbat”. „Ceața de-alcool
străveziu” naște legiuni de viermi roșii care ivesc „legiuni muribunde de
fluturi” (Mircea Ciobanu, Praznicul mare, citat de Marian Popa ca descriere
a unei realități neinteligibilă, „prezentată relațional în cheie ermetică”, vol.
II, 2001, p.500). Roșul legiunilor de viermi nu mai trebuie explicitat. Extrem
de transparent e comunicată și ideea „zborului” (fără perspectivă) a mulțimii
de fluturi muribunzi ieșiți din viermii cei roșii. Dar iată și fragmentul de
poem: „Ah, am văzut mai demult/ într-o repede-amiază de toamnă,/ nu prea
departe, spre vii, părăsite gorgoane de struguri./ Mustul sub ele, băltind,
îmbuibase pământul;/ galbene seve și roșii,/ trândave seve săpaseră șanțuri
pe clinele văii./ Cheaguri cât palma zvâcneau, și dospeli, înspre iazul din
vale,/ iazul din vale creștea -/ apele lui, îndoite cu mult, le-am văzut/
răsuflând peste maluri./ / Drojdie sporul de must se făcu peste ape./ / Apele
fierb – nu doar apele fierb,/ chiar și fântânilefierb în adâncuri!/ chiar și pe
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fundul canalelor freamătă mâlul!/ -astfel strigam, pe când dulcile/ dealuri
de struguri scădeau sub rotirea-nsetatelor stoluri./ / Ca dintr-un mare
cavavru vedeam înălțându-se / păsări cu zborul turbat,/ cețuri de-alcool
străvezii; legiunile viermilor roșii/ fluturi nășteau –legiuni muribunde- și
flame spectrale” (Mircea Ciobanu, Praznicul mare). Intr-un articol („Mircea
Ciobanu nedormitul”) postat pe internet în 2013 am citit fragmente dintr-o
poezie intitulată Fiara insoțite de comentarii de-a dreptul comice, despre
vița de vie, vin, darul betiei si ruinarea vieții bețivanilor. Dacă în icoane vița
de vie simboliza lumea aflată sub oblăduirea „vierului” Hristos, în poemul
lui Mircea Ciobanu lumea capătă înfățișări monstruase, vița de vie devine o
„fiară” câștigând tot mai mult teren și împiedicând pătrunderea luminii.
Asemănarea rețelei pe care o construiește planta cățărătoare în creșterea ei
cu gratiile de pușcărie este evidentă („Iată s-a-nfipt în canaturi și-n timp ce
coboară/ Face grilaje și trainice noduri -/ Fereastra odăii de scris/ Stă sub o
umbră mai deasă acum decât norul de-aseară”), cum limpede este si sensul
prorocirii după care cuvintele nu-și vor mai putea păstra multă vreme
menirea lor de a comunica prin ele Adevărul. Scriitorii trebuie să se
grăbească, fiindcă în curând nu vor mai putea consemna că „Afară, lumina/
încă se chiamă lumină. Amiaza/ Numele nu și-a pierdut” (Mircea Ciobanu,
Fiara).
Isabela Vasiliu-Scraba

Comentarii la "războiul sexelor"
În ultimii doi-trei ani mass-media engleză şi BBC-ul, în plină
criză economică mondială, au fost şi sunt extrem de angajate să
"raporteze" abuzurile sexuale ale bărbaţilor împotriva femeilor din lumea
civilizată a anglo-saxonilor.
Bărbaţii sunt învinuiţi de toate cele şi m-am gândit să comentez
câteva din gravele acuzaţii aduse sexului masculin saxon.
Îmi dau foarte bine seama că lumea modernă, actuală, consideră
raporturile tradiţionale bărbat-femeie, ca ceva pervers şi de la bun început
imoral, deoarece la modă şi mai ales modern-moral sunt relaţiile
homosexuale (homosexuali şi lesbiene).
Bine, acum mai există o generaţie de fosile umane, generaţia mea
de troglodiţi, care am fost crescuţi în spiritul acela în care "cucereşti o
femeie". Eram educaţi şi această educaţie era general acceptată şi
practicată în toate cercurile sociale.
Adolescenţii începeau acest ritual prin a scrie bilete la vreo colegă
de şcoală, prin a merge la cinema şi la o cofetărie. Cei mai îndrăzneţi,
după un timp apucau să le sărute şi să le "pipăie" pe sâni şi pe pulpe.
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Actul sexual în sine nu era de nasul nostru, se întâmpla accidental şi avea
repercusiuni, câteodată grave. Exista, pot să spun, o clară responsabilitate
faţă de actul sexual. Această "responsabilitate" era caracteristică
perioadei de timp în care eu am crescut, caracteristică tradiţiilor şi
mentalităţii timpului respectiv şi era general acceptată şi practicată în,
probabil, toată Europa.
Bărbaţii adulţi, ţineau uşa să treacă mai întâi femeile, ofereau un
scaun sau o mână de ajutor oricărei femei, dacă era nevoie şi, în acelaşi
timp, aceiaşi bărbaţi îşi puteau permite să facă un compliment sau să
comenteze cu vreun prieten sânii sau picioarele frumoase ale sexului
opus, feminin, pe care în fond îl admirau, îl venerau şi îl doreau. Femeile
vremii mele păreau încântate să fie admirate, comentate şi dorite de
bărbaţii din jurul lor, încercând să "se facă frumoase" pentru noi bărbaţii,
aşa cum şi noi încercam să ne fălim în ochii lor, cu muşchii, părul sau
motocicleta noastră!
Exista "o tensiune pozitivă" în acest joc de cuvinte, de gesturi şi
de contact tactil (o mică atingere de mână, sau de talie), care ne dădea şi,
în unele cazuri ne reafirma, că nu suntem doar nişte obiecte lipsite de
farmec sau de interes, ci că suntem în continuare fiinţe umane pline de
calităţi, frumuseţi şi dorinţe. Că suntem vii şi încă tineri, plini de
vitalitate şi dorinţe.
Pe vremea aceea femeile erau obişnuite să primească
complimente şi în acelaşi timp erau obişnuite să pună o limită clară unor
declaraţii sau propuneri deplasate. Fiecare fiinţă umană cunoştea foarte
bine locul unde se termina comportamentul decent şi respectuos şi unde
începea indecenţa şi agresivitatea.
În orice societate, din timpuri străvechi, au existat tot felul de
excepţii. Cu toate că societăţile moderne sunt mai informate, datorită
sistemelor obligatorii de educaţie, fiinţa umană cu tendinţe criminale,
abuzive, nu a dispărut şi numărul criminalilor, în general, nu s-a
micşorat, ci din contra, a crescut, deoarece sistemele tradiţionale de
control al acestor persoane (familia, tribul, satul, etc.), au fost înlocuite
cu sistemele de control statale. Pe când sistemele tradiţionale, milenare,
de control şi autocontrol erau bazate pe angajarea tuturora în definirea şi
aplicarea unor legi morale general acceptate, sistemele moderne de
control sunt bazate pe nişte concluzii artificial impuse omului de rând de
nişte psihologi şi judecători, persoane total indiferente la tradiţia sau
istoria evoluţiei umane şi mai ales indiferente la subtilităţile relaţiilor
umane normale. Care fiind umane, sunt flexibile şi subiective şi nu rigide
şi obiective. Urmăresc cu uimire cum nişte bătrâni, unii chiar postmortem, sunt clasaţi ca perverşi şi agresori sexuali de femei revoltate
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ACUM, de experienţele "trăite" de ele acum 40 de ani. Patruzeci de ani
în care ele nu au reacţionat!
Mă întreb de ce nu au reacţionat ATUNCI? Violul a fost
condamnat de mult timp, încă din antichitate şi societatea umană, chiar şi
cea primitivă, tribală, a pedepsit abuzurile perverse de toate felurile
atunci când ele au avut legalitate.
Este bine cunoscut faptul ca anumiţi indivizi (atât femei cât şi
bărbaţi), de-a lungul istoriei s-au folosit de orice metoda să obţină
anumite favoruri, să obţină funcţii şi să parvină social. Sexualitatea a fost
folosită în acest sens la fel de frecvent ca şi alte metode de influenţă sau
de şantaj.
Câte funcţii n-au fost ocupate de "mediocrităţi" doar datorită
şantajului sexual!? Câte actriţe, cântăreţe, jurnaliste, femei/bărbaţi de
afaceri, etc., nu au ajuns acolo unde au ajuns exploatând fără ruşine
potenţialul fizic, sexual, în concurenţă cu cei care nu au fost înzestraţi
moral sau fiziceşte să se folosească de acest potenţial?
Este "la modă" acum, mai ales în societăţile unde este religia
protestantă, cu toată ipocrizia ei "restrictivă", să fie judecaţi cei care sunt
„denunţaţi”, indiferent de conjunctura în care, "de facto", s-au întâmplat
lucrurile. Nu se ţine cont de nimic altceva, decât de o "mărturie tardivă"
personală şi fără nici un fel de martori sau documentaţie obiectivă. Cel
care este "denunţat", este de la bun început judecat ca fiind vinovat. El
trebuie să vină cu dovezi că nu a făcut "avansuri" şi că nu a profitat
sexual de cei/cele care şi-au expus sexul ca organ de parvenire.
Nici nu este acceptat în lumea modernă, protestantă, să spui pe
şleau că cineva, din calcul pur înspre parvenire, şi-a folosit sexul ca cea
mai eficientă armă şi cel mai bun CV!
Tot în această categorie de profitori tardivi, îi includ şi pe cei
care, poate că au fost decepţionaţi de faptul că sexul lor nu le-a adus
avantajele imaginate. Răzbunarea este o armă des folosită, mai ales de cei
care nu sunt înzestraţi cu alte calităţi mai nobile.
Un scandal imens a fost în Anglia, când un profesor tânăr de liceu
are o relaţie de pură dragoste cu o elevă, care îl iubeşte, îl adoră şi vrea să
fugă în lumea mare cu el, să li se piardă urma şi să trăiască fericiţi
împreună. Oficialităţile îi pun sub urmărire INTERPOL şi până la urmă îi
găsesc ascunşi de lume, undeva în Franţa. Sunt expuşi ca nişte criminali.
Sunt umiliţi şi bietul profesor va fi judecat, întemniţat şi viitorul lui va fi
distrus doar pentru simplul motiv că s-a îndrăgostit de o femeie tânără şi
că dragostea lor a fost genuină şi profundă.
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Nu este această tragedie un exemplu de totală lipsă de
compasiune, de umanitate şi de spirit creştin? Unde eşti tu, Isuse? Unde,
tu, Shakespeare?
În acelaşi timp, este acceptat de societate ca fapt normal şi
"educativ" ca fete de 13 - 14 ani să se îmbete criţă la discoteca şi să facă
sex prin WC-uri şi chiar pe stradă sau pe plajă cu orişicine e la îndemână,
doar ca individul respectiv să fie minor, până la 18 ani! Bine, aceste acte
sexuale în care partenera este inconştientă, nu reprezintă nimic alarmant,
cu toate că nu este sigur că partenerul este minor şi mai ales că actul
sexual nu este bazat pe nici un sentiment frumos, nobil.
Ipocrizia societăţii moderne şi lipsa de opinie şi de angajare o
celor care mai au un pic de bun simt îmi dau de gândit, nu pentru că apăr
şovinismul masculin, ci pentru că sunt adept al dragostei adevărate şi al
adevărului.
Dimitrie Grama,
Gibraltar, mai 2014

File de istorie culturală
REMEMBER VACANŢE MUZICALE LA
PIATRA-NEAMŢ
Apărută în iulie 2011, la editura „Capriccio” din Piatra-Neamţ,
lucrarea ”Patruzeci de ani de VACANŢE MUZICALE la Piatra-Neamţ”
s-a dorit a fi o incursiune (pe alocuri sentimentală) în istoria unor fapte de
cultură care s-au petrecut în decursul a patru decenii, fapte care au adus
faimă oraşului şi zonei prin întemeierea unui festival devenit faimos în
lume. Documentarea autorului a început în toamna anului 2008, vreme în
care circulau zvonuri de suprimare a festivalului, motivele vehiculate
fiind mai ales cele financiare. Intenţia acestei lucrări a fost aducerea la
cunoştinţa opiniei publice a eforturilor depuse în cei patruzeci de ani de
fiinţare a „Vacanţelor Muzicale”, pentru ca, odată citite toate capitolele
cărţii, fiecare conştiinţă să poată fi în măsură să aprecieze dacă o astfel de
trudă culturală merită a fi continuată sau nu.
Iniţial, materialele, scrise după o îndelungă documentare (în
special la fondul colecţiei de presă al Bibliotecii judeţeane „G.T.
Kirileanu”), au fost publicate ca articole de presă în cotidianul
„Realitatea” din Piatra-Neamţ sub formă de serial documentar (noiembrie
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2008 – iunie 2010). Paginile care urmează conţin în mare parte fragmente
din cartea ”Patruzeci de ani de VACANŢE MUZICALE la PiatraNeamţ”.

Motivaţia unei incursiuni în memoria culturală
Deja cu patruzeci de ani de istorie în spate – şi ce istorie! –
Festivalul Internaţional Vacanţe Muzicale la Piatra-Neamţ a devenit un
brand. Unul care a depăşit de multişor timp graniţele ţării. Elocvent este
faptul că în cercurile muzicale ale Vienei, s-a aflat ce se petrece aici, la
un pas de Olimpul românesc, muntele Ceahlău! Am luat ca exemplu
Viena, dar la fel se petrec lucrurile şi în cazul altor oraşe cu mare tradiţie
muzicală – Praga sau Moscova. E, oare, puţin lucru?!
Pe lângă actul cultural propriu-zis care se petrece în cele două
săptămâni (mai nou, şapte-opt zile sau chiar mai puţin) şi de beneficiul
spiritual expediat către public, acest important Festival a transformat
oraşul Piatra-Neamţ într-o veritabilă Capitală muzicală a ţării!
Având ca desfăşurare perioada verii, atunci când multă lume este
în vacanţă, în concediu, Festivalul atrage ca un magnet oamenii iubitori
ai sunetelor frumoase. Fie ei artişti, cum s-ar zice specialişti ai
domeniului, fie ei amatori. Dar cu toţii turişti, oaspeţi pentru câteva zile
ai urbei şi împrejurimilor. Ocazie ideală pentru managerii zonei – care
lucrează în sistemul de stat, dar şi privat – de a promova imaginea
turistică a judeţului.
Sunt doar o parte dintre oportunităţile – că aşa e modern acum, să
folosim cuvinte şi expresii din domeniul lumii afacerilor! – oferite de
festivalul în discuţie. Oportunităţi care pot fi şi trebuie exploatate.

Istoria Festivalului se întinde pe patru mari etape
Prima, cronologic vorbind, ar fi cea de început, a primelor ediţii
– a anilor şaptezeci din secolul trecut – de aşezare a manifestării în nişte
tipare care să atragă publicul din Piatra-Neamţ şi din împrejurimi în
minunata lume a sunetelor.
A doua, cea de mijloc, a anilor optzeci, o perioadă de maturizare
atât a organizatorilor, cât şi a spectatorilor participanţi la numeroasele
recitaluri şi concerte.
Apoi, ar fi perioada primilor ani de după 1989. Atunci când totul
era bulversat şi bulversant. Când multe întreprinderi, mari uzine şi fabrici
au pierit. Şi, la fel, şi mari intreprinderi culturale. Atunci, când cineva
trebuia să preia răspunderea festivalului.
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Iar a patra etapă ar fi cea contemporană, cea în care Vacanţele au
atins înaltele cote amintite. De aici a rezultat şi răsunetul internaţional de
care au parte în zilele noastre.
Fiecare dintre perioadele amintite au fost grele. Oamenii care s-au
ocupat de Festival în fiecare dintre etape au avut de trecut de bariere ce
au ţinut de mentalitate, de judecată. De obstacole financiare sau logistice.
De greutăţi pricinuite de vreme şi de vremuri. Însă, odată depăşite toate
acestea, au venit şi satisfacţiile. Mai mici sau mai mari.

Prolog
Orice poveste are şi un început. O spunea pe la începutul anilor
2000 George Podani, unul dintre protagoniştii întâmplărilor culturale ale
anilor şaizeci – şaptezeci. “La începutul deceniului opt al secolului trecut,
după reîmpărţirea teritorial – administrativă a ţării din 1968, conducerea
nou înfiinţatului Comitet de Cultură şi Artă al judeţului Neamţ, a
manifestat, între altele, preocuparea de a iniţia acţiuni de mai mare
amploare, festivaluri, manifestări expoziţionale, simpozioane, pe toate
principalele domenii ale culturii şi artei. Se urmărea instituirea unui
festival de teatru, a unuia de film, a unei bienale de artă plastică, iar
pentru a acoperi nevoia de educaţie muzicală, conducerea de atunci a
Comitetului de Cultură şi Artă, respectiv Gheorghe Bunghez, preşedinte,
Marcel Dragotescu, vicepreşedinte şi George Bararu, inspector şef, s-au
gândit să apeleze pentru realizarea acestui obiectiv, la contractarea
instituţiilor muzicale ieşene, în Piatra-Neamţ neexistând nici o instituţie
muzicală profesionistă. Au urmat, fireşte, repetate întâlniri şi convorbiri
pe tema colaborării între reprezentanţii Comitetului de Cultură şi Artă din
Piatra-Neamţ şi conducerile Filarmonicii «Moldova», şi ale
Conservatorului de Muzică «George Enescu» din Iaşi, la care au
participat, din partea acestora din urmă, dirijorul Ion Baciu, muzicologul
Mihail Cozmei, precum şi compozitorul Vasile Spătărelu. Aşa s-a
născut ideea unei stagiuni permanente de concerte simfonice la Piatra
Neamţ.”
Stagiune care avea să fie etapa premergătoare Vacanţelor. Căci,
aşa cum este de părere Cornel Nicoară, „stagiunea permanentă pe care
Filarmonica «Moldova» o susţinea la Piatra, precum, ulterior, şi
Vacanţele Muzicale, au făcut ca muzica, marea muzică, să pătrundă,
încet şi sigur, dar mai ales, adânc în sufletele pietrenilor!”

Cum s-a întâmplat, de unde ideea Vacanţelor?
Povestea continuă. Că treburile în cultura proaspătului judeţ se
mişcau aşa cum afirma George Podani o confirmă fostul său coleg din
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acea perioadă, regretatul Constantin Zaharia, cel care, la acea vreme,
îndeplinea funcţia de inspector la Comitetul pentru Cultură şi Artă: “am
venit cu propunerea demarării unei manifestări care să se cheme Ziua
muzicii culte. Idee acceptată de mai marele peste cultura nemţeană a
vremii, Constantin Potîngă. Cel care a schimbat denumirea în Zilele
culturii muzicale şi, pentru creionarea acţiunii, m-a trimis pe teren, la
Iaşi, acolo unde maestrul Ion Baciu – directorul Filarmonicii «Moldova»
– a fost bucuros de propunerea venită dinspre vecinii de la Neamţ.”
Această manifestare, Zilele culturii muzicale, s-a permanentizat,
la Piatra având loc ulterior concerte şi recitaluri susţinute de artişti mari
ai scenei româneşti.
După un concert din cadrul Stagiunii 1971-1972, în casa unei
mari personalităţi artistice a urbei, Doamna acuarelei româneşti, Iulia
Hălăucescu, s-a petrecut una dintre multele şi obişnuitele întâlniri
culturale prieteneşti. Au fost prezenţi, pe lângă gazde – soţii Hălăucescu
– Ion Baciu, Constantin Potângă, Gheorghe Bunghez (atunci preşedinte
al Comitetului pentru Cultură şi Artă), Marcel Drăgotescu
(vicepreşedinte la aceeaşi instituţie) şi Constantin Zaharia.
Era una din multele “şedinţe” de acest fel care erau organizate adhoc pe la locuinţa unuia sau altuia dintre intelectualii vremii. Intelectuali
care căutau soluţii pentru a scoate micul oraş aflat pe atunci într-o
perioadă de amplă dezvoltare industrială şi socială. Aspect întărit de
Gheorghe Bunghez, care, într-o discuţie avută în decembrie 2008,
mărturisea că la „aceste întâlniri amicale au fost emise multe idei de
valoare, unele dintre ele puse în practică, altele nu.”
Acolo şi atunci – după mărturia profesorului Zaharia – aceşti
oameni de cultură s-au gândit să meargă mai departe. Observând
progresul înregistrat în acest demers de culturalizare a maselor, au gândit
o altă manifestare, de vară (aceasta a fost dorinţă expresă!), de anvergură
care să strângă la Piatra-Neamţ valorile muzicale ale ţării.
Ideea de a face mai mult pentru cultura de masă muncea, aşadar,
minţile oamenilor de cultură din acele timpuri.
Din fericire, cam în aceeaşi perioadă, alţi truditori într-ale culturii,
profesorii universitari de la Iaşi, şi aici e vorba de mai sus pomenitul Ion
Baciu, precum şi de Mihail Cozmei şi Achim Stoia, căutau o soluţie prin
care să-şi scutească studenţii de la Conservator de calvarul muncilor
agricole practicate în epocă. Soluţie, finalmente, aflată de aceştia. Aceea
de a înlocui aceste munci cu o practică studenţească, practică muzicală ce
urma să se desfăşoare în afara orelor de curs. Idee respinsă de
conducerea politică a judeţului Iaşi.
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„Vacanţele o emanaţie colectivă!”
Întorcând-ne puţin în timp, undeva în 1970-1971, iată ce-şi
aminteşte violoncelistul Alexandru Moroşanu, recent plecat în eternitate:
“aceste Vacanţe Muzicale de la Piatra-Neamţ au fost un fenomen!
Dintr-o idee absolut sclipitoare a celui mai mare dirijor pe care l-a avut
România după Constantin Silvestri, e vorba, desigur, de Ion Baciu. Ideea
i-a aparţinut. Era problema practicii studenţilor. Maestrul Stoia se tot
întreba atunci cum să facă cu studenţii. Iar Ion Baciu – omul căruia eu îi
datorez întreaga mea carieră profesională, omul care mi-a fost şi părinte
spiritual (m-a cununat şi mi-a botezat fiica cea mare, pe Magdalena) –
spuneam, deci, că Baciu, care conducea deja acea orchestră studenţească
minune intitulată ORCHESTRA SUPER, acel «Stradivarius» pe care
Baciu şi-l construise singur, a venit cu această idee. Aceea unui festival
studenţesc în care ei, studenţii, să cânte şi, astfel, să-şi facă şi acea
practică productivă obligatorie. Vacanţe active! Mihail Cozmei era
atunci decan şi secretarul organizaţiei de partid. Achim Stoia era rectorul
Conservatorului. Ei doi au preluat idea lui Baciu, cel care era foarte
ocupat atunci. Ideea Vacanţelor Muzicale a fost, de fapt o emanaţie
colectivă. Mie nici nu-mi place să mă gândesc că unul sau altul a fost
iniţiatorul festivalului. Nu! Au fost mai multe creiere. Uite, un singur
creier, Ion Baciu, a avut o idee. Dar ca să fie pusă în practică a fost
nevoie de alţii. Altfel, totul ar fi rămas doar la stadiul de idee.
Degeaba era idea lui Baciu, degeaba se gândeau Stoia şi Cozmei,
dacă nu era mintea lui Potîngă! Şi dacă nu era nici Bunghez. Cel care a
fost alături din primele momente. Aşa că, iată, s-au adunat cinci
persoane.”
Cum la Piatra, regretatul Ion Baciu avea mulţi prieteni, drumul
până la a prelua la Neamţ ideea respinsă la Iaşi a fost destul de uşor de
parcurs.
Prezent la Vacanţele din 2008, ca în atâţia alţi ani, Constantin
Potîngă, cel care la momentul anului 1971 se afla şef peste cultura
nemţeană, mărturisea că, ştiind că poate conta pe munca, priceperea şi
elanul celor din subordine, s-a angajat în faţa conducerii Conservatorului:
“ceea ce nu le-a fost permis să facă la Iaşi vor realiza la Piatra-Neamţ.”
A urmat o muncă de aproape un an de zile, timp în care s-au
căutat resursele logistice – săli de studiu şi repetiţie, spaţii de cazare şi
masă care să ofere linişte şi confort studenţilor, dar şi săli de spectacole,
acolo unde aceştia să-şi poată demonstra abilităţile şi acumulările orelor
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de studiu. Efort organizatoric ce avea să se concretizeze în august 1972
cu întâia ediţie a Vacanţelor Muzicale la Piatra-Neamţ.
Prima dintr-un lung şir care până în anul 2014 a acumulat
patruzeci şi trei de ediţii. Neîntrerupt!
Valentin Andrei

A apărut critica literară în versuri:
Emil Lungeanu – Manifestul ludic, formule
extreme în critica literară
Am în faţă trei volume surprinzătoare de critică literară, semnate
de Emil Lungeanu. Primul, Călător în Parnas, odiseea literară a lui
Florentin Popescu– istorie literară în versuri /1/, al doilea, Omul exotic,
odiseea literară a Hannei Bota – studiu critic în cinci tablori mitologice
/2/ şi al treilea, Raport la congresul al XV-lea. Rolul criticii şi autocriticii
în literatura contemporana. Eliza Roha „un Cezar Petrescu feminin” al
romanului de azi /3/. Ele au fost reunite în Manifestul ludic, formule
extreme în critica literară /4/.
Am mai citit proză ritmată dar critică literară în versuri, dialoguri
dramatice şi ca raport la un congres comunist, mai va. După ştiinţa mea,
aceste cărţi constituie fapte de pionierat în litaratura română şi nu numai.
În primele două, criticul inovator face apel copios la mitologia greacă
întrucât zeităţile olimpiene aveau antecedente serioase de imixtiune
frecventă în viaţa muritorilor, ba chiar se cuplau uneori cu aceştia, dând
naştere semizeilor, iar în al treilea, pe alocuri la limbajul de lemn..
Călător în Parnas, odiseea literară a lui Florentin Popescu
cuprinde paisprezece cânturi, primul, începe desigur cu invocarea muzei,
prilej pentru a trece în revistă genurile literare în care s-a exprimat până
în prezent Florentin Popescu: versuri, proză, eseistică, monografii, critică
literară, cercetare mitologică etc. În celelalte cânturi sunt trimiteri la
versuri ale autorului şi la referinţele criticilor care s-au exprimat despre
opera epopeizatului. Se fac remarci asupra peregrinărilor autorului prin
zona natală (buzoiană), adevărat Parnas în care se petrec întâlniri
scriitoriceşti. Ultimul cânt reprezintă un Cuvânt către cititori.
Remarcabil este faptul că observaţiile critice emise de Emil
Lungeanu sunt pertinente şi prezentate cu umor cuceritor, de pildă în
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această îmbinare de comentariu umoristic lungeanian cu versuri ale
poetului desprinse dintr-un volum liric: „tu nu mai ai nici după ce apă să
bei/ iar bardului îi arde de Flăcări şi porumbei,/ pe tine te roade la
epigastru - / dânsul te-ndeamnă „să priveşti cerul albastru,/ să stai
vertical în aşteptare/ încât „o buburuză încet să se urce/ pe braţul, pe
umărul tău, rampă de lansare,/ şi geaba la ştiri se dau alarme de ţsunami
cu spume -/ el nimic, un pitpalac îţi dă veste că-i linişte în lume,”
Omul exotic, odiseea literară a Hannei Bota – studiu critic în
cinci tablori mitologice, ne prezintă o poetă care a trăit aventuri
senzaţionale, în mijlocul unor triburi ieşite din canibalism ori în India
În tablorile I, II, III şi V, prin comportamentul lor omenesc, zeii
Greciei Antice desacralizează mitologia, iar în tabloul IV, prin
comentariile acestora şi ale criticului este desacralizată religia creştină.
Abordarea nu este întru-totul postmodernistă demolatoare ci urmează o
linie umoristică înţelegătoare. Toate evenimentele cercetate conţin o
virulentă critică a imoralităţii contemporanilor care ne guvernează.
Raport la congresul al XV-lea. Rolul criticii şi autocriticii în
literatura contemporana. Eliza Roha „un Cezar Petrescu feminin” al
romanului de azi, autorul analizează pertinent stilul narativ al Elizei
Roha, autoare a 15 romane publicate numai în perioada 2000-2013. Între
observaţii critice la adresa societăţii noastre de astăzi, de tipul:
„societatea noastră multilateral subdezvoltată” „apatia societăţii
româneşti postdecembriste, în prezent aflată în concediu de odihnă de
veci după epuizantele decenii de muncă patriotică, de producţii record la
hectar şi vizite de lucru” şi lozinci: „Onoare muncii!”, „Pa-ce-pa-cepa...!”; criticul remarcă minuţiozitatea descrierilor de interioare din
paginile epice, empatia autoarei cu dramele descrise, eleganţa stilistică.
Revenind la trilogia critică, remarcăm faptul că eroii acestora sunt
trei scriitori animaţi de înalte idealuri umaniste, ceea ce permite ca
abordarea lor postmodernistă să atingă cote umoristice nebănuite.
Florentin Popescu scrie senin, mioritic, urmărind armonia dintre om şi
natură, omul fiind văzut ca parte a întregului cosmic; Hanna Bota
descoperă specificul bun al primitivilor, semn că omul poate evolua după
ideea platoniciană a binelui, Elza Roha se înduioşează de condiţia
oamenilor săraci şi anonimi.
Lucian Gruia
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Bibliotecile comunale în pericol!
Bibliotecile publice au misiunea de a depăşi vechile tipare şi de a
deveni adevărate centre culturale şi de informare comunitară, prin aceasta
înţelegând asumarea mai multor responsabilităţi şi implicarea în viaţa
comunităţii prin diversificarea serviciilor. După cinci ani de implementare
a Programului BIBLIONET, acest obiectiv a început, parțial, să fie
îndeplinit, depășindu-se cu eforturi deosebite greutăți din motive ce ţin și
de dificultăţi materiale (spaţii, dotări, achiziţii), de mentalitatea şi
pregătirea unor bibliotecari, precum şi de lipsa de receptivitate a unor
primării şi consilii locale, un deziderat mai greu înţeles şi dificil de atins în
actualele condiţii de criză financiară și bugetară la nivelul administrațiilor
publice locale. În
funcţie de numărul şi nivelul profesional al
personalului, de spaţiul, colecţiile şi dotările bibliotecii, de strategiile
abordate, ele şi-au diversificat sau nu oferta de servicii la nivelul
comunităţii, dincolo de „clasicele” activităţi de împrumut carte la
domiciliu şi de studiu pe loc în săli de lectură (cărţi şi periodice).
Cu toate acestea, din varii motive, Programul Biblionet nu a fost
accesat de câteva comune: Alexandru cel Bun ( ce are dotări IT din surse
proprii și nu a mai dorit ), Bîrgăuani, Păstrăveni, Rediu ( ce nu au
îndeplinit condițiile de eligibilitate ).
Mai mult, sunt comune în care BP sunt închise și nu pot oferi
servicii comunităților, deoarece le lipsește principala resursă a unei
biblioteci și anume bibliotecarul : Ceahlău, Dămuc, Grințieș, Poiana
Teiului, Poienari, Rediu, Români, motivele fiind, în primul rând, lipsa de
voință a autorităților locale, dublată (justificată) de o ”aparentă” lipsă, sau
economie a banilor din bugetele locale. O situație aparte o constituie
comuna Rediu care, culmea ! printr-un proiect de modernizare a căminului
cultural, a ajuns în situația de a rămâne fără spațiu pentru bibliotecă,
neidentificând-se pana în prezent o soluție de relocare.
Din păcate, aceleași motive fac ca bibliotecile publice din judeţ
(atât din mediul urban, cât şi din cel rural) să realizeze o achiziţie
insuficientă de documente specifice – enciclopedii, tratate, dicţionare, cărţi
uzuale, abonamente periodice, casete audio, casete audio-video, CD-uri,
DVD-uri – în raport cu cerinţele de informare, studiu, documentare şi
recreere ale utilizatorilor şi cu misiunea formativ - educativă pe care
trebuie să şi-o asume alături de ordonatorii lor principali de credite
(primari și consilii locale).
Dacă la nivelul bibliotecilor publice din mediul urban se observă o
preocupare privind alocarea de fonduri pentru achiziția de publicații, mai
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mult sau mai puțin semnificativă în raport cu populația deservită: Roman –
10000 lei, Tg. Neamț – 26337 lei, Bicaz – 2913 lei, Roznov - 1000 lei, în
mediul rural situația este destul de dramatică, nivelul finanțării fiind cu
mult sub cel al necesităților acute privind împrospătarea fondului de
publicații.
Foarte multe BP comunale au avut 0(zero) lei la achiziţia de
publicaţii din finanțare publică: Agapia, Bahna, Bicaz Chei, Bicazu
Ardelean, Bîra, Bîrgăuani, Bodești, Borlești, Botești, Ceahlău, Cîndești,
Crăcăoani, Dămuc, Dobreni, Dochia, Doljești, Dragomirești, Drăgănești,
Dulcești, Dumbrava Roșie, Făurei, Gîrcina, Grințieș, Hangu, Horia,
Icușești, Ion Creangă, Mărgineni, Moldoveni, Negrești, Oniceni, Petricani,
Pîncești, Piatra Șoimului, Pipirig, Pîngărați, Poiana Teiului, Poienari,
Rediu, Războieni, Români, Sagna, Stănița, Ștefan cel Mare, Tarcău, Tașca,
Tazlău, Tămășeni, Timișești, Trifești, Urecheni, Văleni. Între 0 – 1000 lei
: Brusturi – 640 lei, Girov – 520 lei, Vînători – 200 lei; 1000 lei :
Alexandru cel Bun, Grumăzești, Săvinești, Secuieni, Tupilați, Zănești;
între 1000 – 2000 lei : Cordun – 1789 lei, Valea Ursului – 2000 lei; 3000
lei : Bălțătești, Borca, Farcașa, Păstrăveni, Țibucani; între 3000 - 4000 lei
: Podoleni – 3834 lei, Gherăești – 4000 lei; între 5000 - 6000 lei : Bozieni
– 5265 lei, Costișa – 5800 lei, Răucești – 5000 lei; peste 10000 lei :
Săbăoani – 12000 lei.
Dar datorită unei mai mari preocupări a unora dintre BP comunale,
ca pe lângă alocaţiile bugetare, sau în lipsa lor, să poată atrage resurse
financiare sau să poată achiziţiona publicaţii şi din alte surse, în special
prin donații, s-a reuşit astfel o compensare a completării fondurilor, BJ
punând şi ea umărul la constituirea colecţiilor prin donaţii şi transferuri,
altfel nivelul achizițiilor de publicații ar fi scăzut îngrijorător de mult, iar
în felul acesta s-au putut constitui colecții în bibliotecile recent înființate
din : Drăgănești, Gîdinți și Pîncești.
Este regretabil că multe dintre comunele care au fie mai mulţi
locuitori, fie mai mari posibilităţi financiare, nu sunt preocupate de BP din
localităţile respective, stabilirea unei priorităţi imediate pentru toate BP
din judeţ şi anume: depăşirea „pragului 0( zero )” la achiziţia de publicaţii
din finanțare publică conturându-se ca o necesitate imediată.
Din totalul cheltuielilor pentru bibliotecile publice din mediu rural
de 1762,12 mii RON, 203,22 mii RON (11,53 %) sunt cheltuieli pentru
achiziţia de publicaţii cu care s-au achiziționat 14711 u.b., rezultând ca
indicatori : cheltuieli achiziții per capita de 0,6 RON, 43,52 documente
achiziționate / 1.000 loc. și o rată de înnoire a stocului de 50,14 ani,
indicatori ce întăresc afirmațiile de mai sus. Colecţiile BP comunale
însumează un număr de 737609 u.b., din care 99,99% o reprezintă cărți și
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periodice, în condițiile în care la sugestia BJ s-a continuat acțiunea de
primenire a colecțiilor prin casări de publicații ce sunt uzate fizic sau/și
moral, media fiind de 2,18 documente în stoc per capita.
Adrian Alui Gheorghe, directorul Bibliotecii Judeţene: „Nu
putem cere civilizaţie şi evoluţie cu zero lei investiţie, aşa cum se
întîmplă în cele mai multe dintre bibliotecile comunale. Nu putem
condamna copilul/ elevul/ tînărul/ cetăţeanul din mediul rural la o
decuplare de la carte, de la noutăţile editoriale, de la evoluţia lumii
culturale. Dezinteresul pentru cartea „la zi”, pentru apariţiile editoriale
recente, crează un fenomen cu grave consecinţe imediate şi pe termen
lung: moartea culturii scrise de la nivelul societăţii româneşti. E un cerc
vicios din care toată lumea pierde. Moare cartea? Asistăm la barbarizarea
societăţii? A cui este vina?
Dacă celelalte drepturi constituţionale îşi găsesc loc între
revendicările cotidiene ale lumii noastre, dreptul la cultură, la fel de
legitim, pare a fi neglijat cu seninătate. Drumul spre societate al oricărui
individ trece, deopotrivă, prin şcoală şi prin bibliotecă. Ca ales al unei
comunităţi locale, primar sau consilier local, poţi fi caracterizat prin
butada: spune-mi cît ai investit în cultura localităţii, carte sau eveniment
cultural, ca să îţi spun cine eşti.
Biblioteca, alături de şcoală, e locul în care se formează caracterul,
conştiinţa, educaţia unui individ. E un fapt verificat de istoria civilizaţiei,
de la noi şi de aiurea. Iar bibliotecarul, din această perspectivă, indiferent
de locul în care se manifestă, la oraş sau într-o comună periferică, nu are
o profesiune, ci o misiune.„”
Virgil Cojocaru

Rezultatele Concursului Naţional de Poezie şi
interpretare critică a operei eminesciene „Porni
Luceafărul…”
ediţia a XXXIII-a, 15 iunie 2014, Botoşani
Juriul celei de a XXXIII-a ediţii a Concursului Naţional
de Poezie şi Interpretare Critică a Operei Eminesciene „Porni
Luceafărul…”, format din: Liviu Apetroaie, ed. Junimea Iaşi, Cassian
Maria Spiridon, Ed. Revistei „Convorbiri literare”, Ed. Timpul, revista
„Convorbiri literare”, Călin Vlasie, ed. Paralela 45 Piteşti, Nicolae
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Tzone, Ed. Vinea, Bucureşti, Daniel Corbu, Ed. Princeps Multimedia,
rev. „Feed back” Iaşi, Gavril Ţărmure, Editura Charmides, Bistriţa,
Valentin Ajder, Ed. Eikon, Cluj-Napoca, Liviu Ioan Stoiciu, rev. „Viaţa
Românească”, George Vulturescu, rev. „Poesis”, Satu Mare, Lucian
Vasiliu, rev. „Dacia literară”, Iaşi, Marius Chelaru, rev. „Poezia”, Adrian
G. Romila, rev. „Conta”, Piatra Neamţ, Vasile Spiridon, rev. „Ateneu”,
Bacău, Sterian Vicol, rev. „Porto franco”, Galaţi, Ioan Moldova, rev.
„Familia”, Oradea, Ioan Radu Văcărescu, rev. „Euphorion”, Sibiu,
Lucian Alecsa, rev. „Hyperion”, Botoşani, Gellu Dorian, rev. „Ţara de
Sus”, secretariat Nicolae Corlat, avându-l ca preşedinte pe Ion Pop, în
urma lecturării lucrărilor sosite în concurs, a decis acordarea
următoarelor premii:
SECŢIUNEA CARTE PUBLICATĂ:
Premiul „Horaţiu Ioan Laşcu” al Filialei Iaşi a Uniunii Scriitorilor
din România - poetului Vlad A. Gheorghiu, pentru cartea fratele mut. la
nord apa e curată , ed. Paralela 45, 2013;Premiul Uniunii Scriitorilor din
R. Moldova poetului Virgil Botnaru, pentru cartea Return to Innocence,
Casa de pariuri literare, 2013.
SECŢIUNEA MANUSCRISE:
Premiul Editurii Paralela 45 şi al revistelor „Viaţa Românească”
şi „Euphorion”” - poetei Maria Pilchin, din Chişinău; Premiul Editurii
Junimea şi al revistelor „Vatra” şi „Dacia literară” – poetei Hristina
Elena Popa, din Târgu Mureş;Premiul Editurii Timpul şi al revistei
„Convorbiri literare” - poetei Ioana Codruţa Tudoriu, din Brăila;
Premiul Editurii Vinea - poetei Irina Lucia Mihalca, din Bucureşti;
Premiul Editurii Princeps Multimedia şi al revistei „Feed back” –
poetului Ştefan Lujinschi, din Piatra Neamţ; Premiul Editurii Charmides
şi al revistelor „Verso” şi „Infinitezimal” - poetei Alexandra Vatamanu,
din Botoşani;Premiul Editurii Eikon – poetei Carmen Nicoară, din Cluj;
Premiul revistei „Familia” – poetei Cristina Maria Botâlcă, sat Gruiu,
jud. Ilfov; Premiul revistei „Argeş” – Andra Elena Rotariu, din Piatra
Neamţ; Premiul revistei „Poesis” – poetei Alexandra Eugenia Zorilă,
din Botoşani; Premiul revistei „Poezia” – poetului Ionuţ Bogdan
Cărăuşu, din Botoşani; Premiul revistei „Conta” – poetei Otilia Iuliana
Oniciuc, din Botoşani; Premiul revistei „Ateneu” – poetei Irina Maria
Stoleru, din Botoşani; Premiul revistei „Porto Franco” – poetei Anada;
Premiul revistei „Ţara de Sus” – poetului Vlăduţ Ionuţ Creţu, din
Botoşani.
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SECŢIUNEA INTERPRETARE CRITICĂ A OPEREI
EMINESCIENE:
Premiul revistei „Convorbiri literare” – eseistei Irina Hăilă, din
Botoşani; Premiul revistei „Dacia literară” – eseistei Olivia Mădălina
Gheorghiu, din Botoşani; Premiul revistei „Poesis” – eseistei Diana
Maria Lupuleac, din Botoşani; Premiul revistei „Hyperion” – eseistei
Diana Nanu, din Bălţi, R. Moldova; Premiul revistei „Poezia” –
eseistului Daniel Sascău, din Bacău; Premiul revistei „Porto franco” –
Iuliana Caraghin, din Bacău.
Manifestările de la Botoşani, Ipoteşti şi Vorona, dedicate
omagierii a 125 de posteritate eminesciană, au inclus în programul lor şi
decernarea a încă două premii importante. Astfel, Premiul pentru
traducere şi promovarea operei eminesciene în străinătate,a fost acordat
cercetătoarei italiene Gisele Vanhese, pentru cartea „Luceafărul” de
Mihai Eminescu. Portretul unei zeităţi întunecate, Ed. Timpul, Iaşi, 2014,
carte apărută iniţial în limba franceză la Editions Universitaires de Dijon,
şi Premiul EMINESCU – 125, acordat poetului Ion Pop, pentru întreaga
operă poetică.

Regulamentul
Concursului Naţional de Creaţie a piesei de
teatru într-un act ” Mihail Sorbul “ , ediţia a VIII-a
8 - 9 noiembrie 2014
Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii
Tradiţionale Botoşani, cu sprijinul Consiliului Judeţean Botoşani, în
colaborare cu Primăria Săveni, organizează, în perioada 7 - 9 noiembrie
2014, cea de a VIII-a ediţie a Concursului Naţional de Creaţie a Piesei de
Teatru într-un act “ Mihail Sorbul ”.
La concurs pot participa dramaturgi români contemporani, membri
sau nu ai uniunilor de creaţie, fără limită de vârstă, cu o piesă de teatru
într-un act, care să nu depăşească maximum 20 pagini listate la corp 12 ,
la 2 rânduri.
Organizatorii nu impun concurenţilor nici o tematică.
Lucrările dactilografiate sau listate (însoţite şi de un CD cu textul
piesei) vor fi trimise în 3 ( trei) exemplare, semnate cu un motto, acelaşi
motto fiind menţionat şi pe un plic închis în care vor fi incluse datele
autorului şi adresa, telefon, e-mail, pe adresa Centrul Judeţean pentru
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Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani, Str. Unirii 10,
Botoşani, până la data de 5 octombrie 2012.
Un juriu format din personalităţi marcante ale culturii române va
acorda următoarele premii :
- Premiul I 2.500 lei
- Premiul II 2.000 lei
- Premiul III 1.500 lei
- Premiul special – 1.000 lei
Juriul are latitudinea de a redistribui sau diminua valoarea
premiilor.
Relaţii la telefon 0231 – 536322, e-mail:
centrul_creatiei_botosani@yahoo.com
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