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Poesis

UMBRIEL
Coboram alături, înfricoşaţi: ne despărţeam
de transparenţe. Uite, îmi spuse (era înger
şi se numea Umbriel), aici e plin de oameni
care habar n-au că se află în toiul revoluţiei
până ce nu vine unul cu o pancartă şi
nu le-arată scris uriaş REVOLUŢIE,
chiar şi atunci cheamă, să fie siguri că pricep
şi sunt la adăpost, traducătorul (ei nu riscă).
Şi nimeni nu mai înţelege iubirea 
dacă nu vede cuvântul IUBIRE imprimat,
dacă nu-l aude răcnit, oricât de multă iubire
ar fi. Trebuie să-i opreşti la curs
şi ei rămân în bănci, în costumaşele cadrilate
de clasa întâi, congestionaţi la faţă şi suflând
din greu, nu prind o iotă, strâng tare-n braţe
inimi hăcuite, încă-n pulsaţie. Se joacă,
îşi moaie degetele-n sânge, râd, nu ştiu ce e –
un lichid? o culoare? – decât când apare
pedagogul cu nuiaua şi le indică sever, în dicţionar,
cuvântul SÂNGE. Uite, mai zise Umbriel, ce trăiri
uşoare şi perfecte – şi-mi arătă un cârd
de fiinţe mici în fugă – şi nu le vede nimeni
până ce n-au fost ucise (deşi tot ce fac e fiindcă 
au realizat de mult revoluţia, au pătruns iubirea
şi au primit adevăratul sânge), până ce nu se dă
în mass media şi nu se înfiinţează o catedră
de ÎMPLINIRE.

A DISPĂRUT COPILUL
Pe tăcute-au sosit ploile
şi erau ale altui imperiu.
Ciocli de alabastru-au schimbat ochii mortului,
şi-au înhăţat tainul de safire
şi-au dispărut în trombă. Preţurile-au fost
plătite la lumina fulgerului, misiţii-au făcut
plecăciuni unii spre alţii la miez de noapte –
locuitorii aflară târziu că-n clipa aceea
au fost vânduţi. În van mai atingeţi smalţurile
blidelor abia ieşite din cuptor, solzii li se retrag
încetul cu încetul, laptele nu se mai acreşte în ele.
Mesenii duc la gură linguri cu vid. Nu se va mai sătura
nimeni în locul pustiit – de-aici a dispărut copilul.
Adormit, adiind a levănţică, l-a răpit vântul. Locuia
pe aproape, într-o scorbură, animalele îl pândeau
la ieşire, nu avea bodyguard. În jurul capului îi lucea
un nimb şi atât, dar un afiş promoţional valora
mult mai mult în valuta dihăniilor. Seara, la-ntoarcere,
încerca să nu deranjeze râmele, cârtiţa. Din locuinţa lui
începea Marea Galerie de Artă. Când cobora mâna oriunde,
deschidea o uşă. Bufniţe chinuite de zi îi plângeau pe umăr.
Între tablouri de maeştri făurea sorocul. Iar acum bate
grindina, dar este calpă, ceapa verde iese rânjind din
pământ, ochii mortului, fără preţ, n-au mai putut fi găsiţi:
pietrele lăsate-n loc nu fac două parale. Pierdute-s ştiinţa
de a expia, prestanţa bunicilor. Bântuie flagelul Alzheimer
şi criminalii iau premiul Nobel pentru pace, banchetele se ţin
lanţ, dar fără voie bună. Cei înecaţi în vin nici nu vor simţi
potopul.

ROTUNDUL URMEI
M-am speriat la vederea urmelor
de paşi pe zăpadă, negativ
cu un profil atît de fix şi implacabil!
Ce rană-mi trezea neputinţa
celui ce trecuse, de-a se fi arătat
întreg prin mers.
Imposibil de adăugat ceva

acestei forme primejdioase
din troianul mut. Un zid oceanic
mă despărţea de frageda întemeiere,
de-acel drumeţ cu pasul scuturat
ca floarea. În faţa lui, drepţi
şi neajutaţi de nimeni,
e-aproape sigur că-nţelegem
numai spuma. Nimic mai mult decît
rotundul acestui sigiliu părăsit.
Nu-i nici o lămurire
ori vreo mărturie-n plus.
Scoici aripate, cu striaţii,
închid destinele ermetic.
Un nor leonin, călătorind cu degetul la gură,
degustă inima tăcerii.

URMA DE ALIGATOR DIN ADOLESCENŢĂ
Dacă-i întâlneşti fiind foarte viu,
îţi vor vorbi numai despre viaţă (nici un striu al morţii
nu e primit între ei şi tine). Dacă le vorbeşti
despre moarte, nu te vor mai putea concepe viu, ci putred
în eternitate pe-o insulă. Vor povesti cunoscuţilor
despre străvechea ta urmă de aligator din adolescenţă,
despre clăbucul de melc ce-l târai la Academie,
erai zeul ce-şi părăsise ofranda de perle şi pentru asta
avea să plătească idolatriei rămase fără combustibil.
Ca şi despre nereuşitele tale-nrolări, din care abia
scăpai cu viaţă (uniforma îţi devenea piesă de muzeu
la obiectele găsite-n conductele de evacuare, în canalele 
de gaze arse, în morile de cărbune). Ei vorbesc, tu arunci
la coş simulacrele: nimic audibil – decât inerţiile
stării tale. Ei nu pot schimba nimic, fiindcă n-aduc nimic.
Viu, nu vor ciocni cu tine şampania fină a morţii. Mort,
nu-ţi vor întinde o mână să te scoată la aer şi viaţă,
ultima ta fază le va fi pălărie de paie şi sicriu, pentru ea
vor scoate edicte şi vor înfiinţa poliţii, să te statornicească.
Până vei hotărî să răsari altfel, o auroră boreală,
vor dansa temători, viermi în uriaşul tău fald. Se uită la ceas –
istoria despre tine le-a răpit din timpul menit prânzului
cu icre şi rulmenţi exotici, pe stradă ochii lor de cristal
se vor zvârcoli pe rotiţe în orbitele bine prelucrate, la o
comandă obscură îşi vor hrăni câinele din somonul vărsat
din computer, se vor retrage în buncăre, vor aştepta, cu 
membrele
pliate, în patul cubic, un factor de decizie, să le dezvăluie
cât e ora şi care e mersul timpului şi când să se trezească.
Cuvintele despre tine vor fi prelinse-n ceai, alături de  
fursecul 
uscat, să vină să guste câte un zmeu ofilit, câte un mărunt
cerber verificator. Cât mai aştepţi regăsiri prieteneşti
pe drumuri? Niciodată vreun dar pentru tine pe stradă.
Oglinzi cu fazele tale lunare sunt singurul produs ce ţi se vinde.
Bântuie-n roiuri muştele unui gând hai-hui scăpat din cercurile
care te reflectă. Dorm între pietre ochi pe trotuar. Tu eşti
focarul, argintul crud de veghe, te poţi sălta-n vârtej.
Gata cu-nrolările, epoleţii hăcuiţi sunt emblema victoriei,
fiara nu şi-a putut înfige colţii decât în uşă. Supravieţuieşti
şi ieşi din cercuri. În uniforma ruptă, sorbi aerul viran  
al gerului.

SIMONA-
GRAZIA DIMA
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LA RÂND
Lumina se aducea în vagoane de 
marfă. Înghesuită şi grea
deşi era interzis, în fiecare gară, 
cineva se băga în faţă şi striga
Mai încet! Mai încet, să ajungă la 
toţi. Ne aşezam la coadă noapte de 
noapte, până când trenul ăsta se 
urnea gol spre gara următoare
unde ne străduiam din nou să 
împărţim amintirea luminii 
şi nimeni nu mai ştia unde a fost  
prima gară,
ci doar cum să te aşezi în tăcere 
la rând 

SĂRBĂTORI DE FAMILIE
La fiecare sărbătoare bunicii făceau 
întâi o groapă în pământ
unde încăpeam toţi ca într-un uter, 
un fel de autobuz de familie. Apoi ne 
strigau pe nume de două ori pe an: 
de Crăciun şi în ziua de Paşte. Ne 
adunam la mesele de lemn scoase 
în curte şi ciocneam anul naşterii de 
anul morţii; când astea două 
se întâlneau, 
era bine, îţi dădeau un sentiment 
de siguranţă.  Mergeam la toate 
petrecerile, nimeni nu era cu 
adevărat singur, până când anul 
morţii a dispărut, şi nimeni nu a mai 
ciocnit cu nimeni, 
nimeni nu s-a mai întâlnit cu adevărat 
şi tot ce ştiam despre noi era
că ne-am născut, fiindcă mama sau 
tata aveau  
numele noastre scrijelite
în lemn pe o masă

SPECIALISTĂ ÎN ÎNCEPUTURI
Sunt specialistă în începuturi, am 
începuturi de toate culorile,
începuturi de zi pe marginea patului 
când tu te închei la cămaşă 
şi-mi spui că s-a terminat, începuturi 
cu mama care împătureşte în fiecare 
dimineaţă zăpada moale de pe faţa 
lui tata. Începuturi cu cărţi pe care nu 
o să le scriu niciodată, începuturi cu 

prieteni şi pahare de vin, cu trenuri 
întârziate chiar şi începuturi cu 
bunicile mele întoarse
cu faţa la singurătatea lor fetală,
până la urmă mă gândesc că şi 
moartea 
e un fel de ţară unde 
toţi suntem copii 
şi toţi suntem părinţi, astfel încât 
să ne putem 
odihni 
pe rând
într-o sală de aşteptare 

LUMINĂ ŞI FRIG
A venit lumina şi ne-a luat casa.
A venit într-o noapte când nimeni nu 
mai credea. S-a auzit întâi un vuiet 
surd, apoi tata a zis e prea multă 
linişte, să fugim
şi în timp ce fugeam cu lumea în 
spate, cerul se îngusta cu încă un 
cerc până când am devenit un singur 
punct şi oasele noastre
casante şi mate ne-au părăsit 
şi au mai  plutit un timp
în întunericul îngheţat dintre stele.

Apoi tot mama şi-a suflecat mânecile 
şi a zis ajunge! 
şi am văzut-o cum a început să ne 
strige pe nume, cum ne-a aşezat
unul în spatele celuilalt fără să ne 
atingă, cum a venit după noi:
haideţi să ne întoarcem acasă
nu am ce să fac
trebuie să vă nasc 
că aşa v-a fost vouă scris 
pe lumea asta.
Lumină şi frig 

CÂNTECUL UNEI FETE CUMINŢI
Cel mai bine e să îţi asculţi mama
să stai aşezat la masă cu împăratul 
ceresc
cu cerul direct peste tine ca un 
giulgiu pentru genunchi
şi să te veseleşti, să te încânte ideea 
că nu o să îţi fie foame 
şi sete şi frig şi de abia atunci mama 

ta o să vină spre tine ţinând în mâini 
o tavă cu pahare de sticlă colorată 
pline cu tot felul de cuvinte ca la 
bâlci, ca la un cinematograf mut pe 
care poţi să desenezi pe pereţi cu 
carioca şi să spuna bea de aici, bea 
din laptele ăsta până te îmbeţi, până 
pofteşti la altceva decât să te naşti 
din corpul meu
încă o dată şi încă o dată. Când ai să 
înveţi şi tu
să stai acolo sus liniştită cu cerul 
aşezat direct peste tine
ca un giulgiu pentru genunchi?

DESZĂPEZIREA
Nu mă lăsa singură, 
fă-mi o casă fără ferestre şi fără 
pereţi, o casă
în care să locuiesc în golul uşilor 
interioare
şi ceilalţi să treacă prin mine ca 
printr-o piaţă de flori
sub zăpadă, să înainteze cu lopeţile 
în mâini, să îşi facă loc 
în lumina mea nemişcată

FOTOGRAFIE DE FAMILIE  
CU CERB
Mi-am dorit întotdeauna o fotografie 
de familie în care tata
să se uite drept în obiectiv ca un cerb 
împuşcat din greşeală şi mama să 
se aplece asupra lui ţinându-i capul 
drept şi moale ca să moară frumos, 
c-aşa se cuvine, să fim drepţi, să 
stăm drepţi până şi-n pozele  la care 
nu se uită nimeni sau la care mă 
uitam numai eu când eram copil 
şi îmi spuneau toţi poveşti 
despre moarte 

UN FLUVIU LA LOC
Umblam goală râzând şi sunam
din bănuţii aruncaţi în cutiile de 
conserve goale
din faţa bisericilor unde oamenii se 
aplecau în genunchi
ca să aibă cu ce să îşi cumpere 
pâine sau carne. Să plecăm  de aici 
ai spus şi ne-am strecurat pe sub 
gardul cimitirului, corpurile noastre  
au inundat străzile 
ca afluenţii dunării la vărsare, şi 
oricine putea să ia o cană cu apă, să 
o ducă acasă, să o înmulţească, să 
facă un fluviu la loc,
să trăiască din noi de pomană.

Poesis

ANCA
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Pomele cuprinse în grupajul de faţă sunt o 
parte din cele care ar fi trebuit să apară, prin 
anul 2003, într-un volum care s-ar fi numit 
„24 secţiuni de creier”... Din motive pe care 
şi acum doresc să le trec sub tăcere, volumul 
respectiv nu a mai apărut şi nici nu ştiu dacă 
va mai apărea vreodată, în timpul vieţii mele.

Paul Vinicius
VISUL. SEMNELE.
veneam  pe un câmp pustiu nins cu 
flori sălbatice.
veneam de niciunde mă îndreptam 
spre nicăieri.
şi poate
mi-aş fi dat silinţa să grăbesc pasul
mi-aş fi aprins o ţigară
sau m-aş fi oprit – 
ca să dau răgaz ierbii să mai crească.
din toate astea nu am făcut nimic.
am continuat să merg cu pas egal
cu propria umbră înfiptă în spinare
precum o raniţă solzoasă
precum o lopată lineman înspăimântată 
de pământ
precum un meteorit ţipând sub cerul 
static.
am continuat să mărşăluiesc
aidoma unui soldat tâmp
lustruit de armă şi fumat de viaţă.

veneam  pe un câmp pustiu izbucnit în 
flori sălbatice.
veneam  de niciunde mergeam spre 
nicăieri
şi poate
mi-aş fi adus aminte cum mă cheamă
mi-aş fi dres glasul
şi le-aş fi ordonat camarazilor să iasă 
de sub iarbă.
nimic din toate astea n-am făcut.
am continuat să mărşăluiesc
am continuat să îmi împing sângele
către acel punct nedesluşit din 
depărtare
în care mi se părea că sunt aşteptat
ca să economisesc soare.
sub talpa crudă a bocancilor mei:
puzderie de fluturi galbeni.

PRIMA ÎNFĂŢIŞARE
(O DIMINEAŢĂ CA ORICARE 
ALTA. COPILUL)
eu sunt păstor de fluturi galbeni – 
mi-a spus copilul cu dinte de lapte

alergând după fluturi;
la iarnă am să fiu păstor de fulgi de nea
la primăvară am să mă fac păstor de 
nori de zahăr
la toamnă, ei,
la toamnă am să mor un pic – ca să mă 
întremez – 
mi-a şoptit copilul diafan
copilul cu dinte de lapte
alergând după fluturi verzi.
l-am întrebat ce-ar vrea să se facă
atunci când va fi mare.
eu nu vreau să mă fac mare niciodată 
– 
mi-a răspuns copilul cu fluturi galbeni
alergând după fluturi mov.
un nor pitic făcu soarele să clipească 
a taină.
tu ştii că dacă îmi întind braţele pot să 
zbor? – 
mi-a şoptit în mare secret copilul cu 
dinte de lapte
alergând apoi după fluturi roz.

eram pe un câmp verde nins cu flori 
sălbatice – 
exact ca în vis.
eram numai noi; împrejur: ţipenie de 
om.
eram pe un câmp verde ameţit de flori 
sălbatice
eu şi copilul cu dinte de lapte
alergând după fluturi galbeni.
era o fetiţă firavă ascunsă sub pistrui
luminată de focul părului zburlit şi 
roşcat;
părea abia ieşită din iazurile verzi ale 
privirilor ei
abia ştiută de aerul leneş şi 
înmiresmat.
era un copil palid în rochiţa ei albă de 
in
părul îi ardea mocnit în acel sfârşit de 
amiază
câmpul se lăsa încet înspre apus
răsfrânt în ochii ei reci
care păreau că iar visează.

hai să îţi spun o poveste – 
mi-a şoptit copilul cu dinte de lapte
uitând de fluturi uitând de zborul lor 
galben.
vreau să îţi spun povestea deşertului 
roşu şi a camerei albe
(a camerei albe cu vene de sticlă)

şi a femeii albe cu ochii de sticlă – 
numai să ştii să asculţi
numai să nu o mai spui nimănui – 
mi-a mai şoptit copilul cu fluturi galbeni
aşezându-şi un deget pe buze
mi-a mai şoptit copilul cu dinte de lapte
şi brusc
s-a făcut seară.

DEŞERTUL ROŞU
soră – zic – 
când închid ochii
văd numai roşu
în faţa ochilor;
un zid înalt
roşu
foarte
foarte aproape de mine
gata să mă înghită.
ce să fac să nu mai văd roşu?

închide ochii – 
încearcă să te odihneşti.

soră – 
când închid ochii
văd un oraş cu ziduri mari
roşii;
mulţi – 
foarte mulţi oameni negri roşii ascuţiţi 
împrejurul meu
care mi se lipesc de piele
pătrund
şi îmi aleargă prin sânge.
cât despre zidurile roşii...

închide ochii – 
încearcă să te odihneşti.

soră – spun – 
daţi-mi un somnifer.
vreau să uit roşul;
nu îl mai suport.

nu se poate.
ai luat deja destule.
din cauza lor te afli aici.

disperare.
închid ochii:
o pânză
roşie
de păianjen

RESPIRAŢIE (DORINŢA. 
O ŞAPCĂ PLEOŞTITĂ)
eu nu vreau să mă fac o tanti
cu poşetă.
eu vreau să mă fac un băieţel cu 
pistrui.
cu bretele.
cu şapcă gogonată;
pleoştită.
care să adune pisicuţe negre
împrejurul mâinilor lui       

PAUL 
VINICIUS
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(32) LUNI

nu e o zi e o serie de momente
pentru care parcă nici nu avem
timp. şi aşa cum ne tot gândim
într-o zi ne trezim târziu şi
suntem gata pentru o bucurie
pe care nu ştiam cum să o numim
şi de-asta aproape că ne
chinuia în fiecare vis în care
ni s-a descoperit

(33) MARŢI

nu am nicio speranţă
şi de aceea sunt sigur
că fiecare lucru pe care
îl facem azi este o mică
operă perfectă cum pui ceai
în cană şi o picătură sare
pe farfurioara de porţelan
exact cum trebuia complet
şi ai timp să o ştergi cu un şerveţel
simplu alb încet

(34) MIERCURI

se termină foarte târziu dar
se termină ceva şi putem
să ieşim la cumpărături
cu un coş uriaş pe rotile în care
strângem lucrurile mici
şi utile pline de o speranţă
minusculă ca acele cu gămălie
cu care prinzi pe perete un bilet
cu un singur cuvânt: bucurie

(35) JOI

te uiţi pe fereastră la fel
ca în fiecare zi la fel

ca în fiecare an la fel
ca în fiecare epocă pe care
nici nu mai are cine şi-o aminti
doar tu la geam se vede că
te doare că asta a fost mereu tot

(36) VINERI

se întâmplă să vii cu toate
nuanţele serii pe urmele tale
lovindu-ţi oglinda retrovizoare
cu urmele zilei în care
nu o să ne mai întâlnim niciodată
pentru că niciodată nu o să mai
fim aşa siguri că tot ce se poate
este să fim aici

(37) SÂMBĂTĂ

este destul de devreme şi
nici măcar nu ne-am trezit
aleg un vis la întâmplare şi
ştiu că e destul de târziu
ca să ezit mai degrabă recunosc
în loc de copaci linii şi
în marginea străzii un scris cu
marginile pietrelor şi garduri
vii traversând cuvinte în limba
pe care doar tu o ştii

(38) DUMINICĂ

e personal ce ne gândim
să facem în loc să ne
hotărâm să numim totul
într-un fel care poate fi
recunoscut de ceva obiectiv
ca radio cultural sau 
jurnalul intim al stelelor
şi când se întunecă putem
să ne întoarcem

(63)

spun şi mă opresc
să îmi recapăt suflul
de fiecare dată când
laşi un gând
să ia locul aerului
gata să tremure
cu vocea asta

(64)

şi un lucru este un fel
de voce
pe care încă nu am aflat
ce fel de aer o aduce
până la noi

în ce limbă pe care
ştim să o vorbim
dar nu suntem siguri
că vrem să o auzim

continuă să fie spuse
toate

(65)

într-un fel eu şi tu
o să ne regăsim mereu
aici între cuvântul alb
şi cuvântul mure
tu acum tristă cred
sau fericită (nu mi-ai
răspuns la telefon) sau
dezamăgită (te-am sunat
târziu) dar tot aici
o să găseşti ceea ce este
în spatele vorbelor şi
te îmbrăţişează ca 
o aromă din beţişoare
un mare castron cu fructe de 
pădure
gata să se răstoarne

(Din volumul «poetic. cerul din 
delft şi alte corpuri româneşti», 
Casa de Editură Max Blecher, 

2011)

Poesis

RãZVAN 
TUPA,
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APA. 3 D
(poem-fluviu)
    
Sous le pont Mirabeau coule Celan  

şi prefacerea apei
c-un poet, luat la vale şi dus, primeneşte Bătrânul
Continent tot din 24 în 24 de ani, înapoi şi-nainte, odată
cu Ilarie Voronca în ’46, cu Paul Celan în ’70, şi în ’94 cu
Gherasim Luca – „à la nage, à la rage”1 – ca-ntr-un triplu
salt în gol, cel mai lung din istorie,-al unor
Senatori d’outre-mer – à la vie? à la mort! –,
dacă nu cumva-i cazul să stăm s-aşteptăm 
anul 2018, spre a ne convinge că-i vorba de fapt
de-o ştafetă de 4 x 4 bazine/lungimi
(cum ar fi: vita brevis ars longa) 
şi că singura necunoscută-i doar numele
celui căruia-i va reveni misiunea să-ncheie
– personne nage – cursa/cursu-n chiar anul
centenarului morţii lui Apollinaire.    
o sirenă-n călduri, din februarie până-n aprilie, Sena – 
cine-o vede aşa unduindu-se,(-i) creşte
din Adam, Amsterdam! –, nu atât rea de muscă,
cât ieşindu-şi din matcă ori de câte ori
bateaux-mouches trag la mort. o sirenă trăgându-şi-o
pe sub poduri cu toţi naufragiaţii – 
toate, poduri pe ultimul drum. o sirenă
pentru care poeţii fac moarte de om, 
tot din 24 în 24 de ani – sari pe ea! 
un salt invers în gol, împotriva curentului, moartea:
de pe pont Mirabeau – cum ar fi: „să insişti la mansardă
ca să ţi se deschidă la rez-de-chaussée”, unde Sena
face-un joc de picioare ca-n Basic Instinct Sharon Stone
dezgolindu-şi când Île-de-Cité, când Saint-Louis – până hăt
la origini: Pont Neuf/pont Sully. triplu salt.

Sous le pont/Paul Celan coule la Seine, seins nus.
dans son lit de noce/ nos 
a[ la vie, à la mort]mour2, în care te-arunci
с головой3 şi abia mai pe urmă constaţi c-a fost capul
chel de jos, ce se pune la-intrarea în peşteră de-a curmezişul
şi pe care-l alinţi, nu-i aşa? Pulifem. în trei timpi –
aruncarea în gol, izbitura de tren în viteză a Senei
(Jozsef Attila, scuză că-ţi iau moartea cu împrumut), 
scufundarea-n neant („de profundis clamavit…”) – 
va veni nechemata şi nu va avea ochi să-i vadă.
şi din nou panta rhei, şi iar: „nu-i Itaca
nicări…” (ce curent literar o mai fi şi acesta
al poeţilor duşi de curent, de la Hart
Crane la Berryman, via Orfeu?!)
unde Jidovul Rătăcitor îl ia-n braţe
pe Ulise şi fac împreună un – apa. 3 D – apatrid.

ca şi cum ai băga-o pe mânecă: Sena se varsă-n la Manche
şi aşa mai departe: Voronca în Sena, Celan în Voronca şi 
Luca-n Celan
(cel de-al patrulea, când va să vie-n sfârşit, 
va preface-o-n Iordan, Sena[goga]!)
tot din 24 în 24, în şir indian, ca-ntr-un pelerinaj 
la mormântul profetului, unde se-ajunge la pas, prosternându-te
câtu-i drumul de lung, pe măsura credinţei (pavată
nu cu bune intenţii, ci trupuri – oriunde ar duce).
nu-i zvârliţi, împreună cu apa, poeţii din albia râului, fără doar că 

în mare, printr-un estuar („…şi, aşa cum mi se-
ntâmplă din când în când, îmi căutam  oarecum 
nordul – care-i, hotărât lucru – 
cam spre est”4), fără doar că-n ocean.
(oceanul se varsă în mare,
şi marea în Dunăre, 

Dunărea-n Prut…)

pentru cei duşi de val, pentru cei care fac  
          cale-ntoarsă

        Domnului să ne rugăm!
dă-le, Doamne, acum şi de-a pururea şi-n vecii vecilor
fericirea bărbatului care se simte în largul lui doar intrând la 
strâmtoare (ce strâmtă-i în Gibraltar, Europa!), a ei.
sau, a lui – din la Manche, în amonte pe Rin, şi de-acolo pe 
Dunăre, printr-un canal, până-n Dâmboviţa, din ecluză-n ecluză, 
ca-n Passionnément – în lectura autorului (http://www.
youtube.com/watch?v=16ltchO5Vpw&feature=related), după 
legea vaselor comunicante5. împotriva curentului, sângele (apă 
nu se face!) îşi mână somonii globulelor roşii, ca ultim omagiu 
adus fertilităţii, la matcă. (şi ce primitoare-i Dardanele! şi marea, 
ce Neagră! şi delta 
Dunării, ce despicată! şi Prutul, ce strâmt!) 
„ne vom întoarce sus să ne-necăm acasă”6.

o micuţă sirenă de Cernăuţi, Prut[h]ul7 – adânci i-s privirile –, 
trasă când la un mal, când la altul. „o sticlă
cu mesaj azvârlită la ţărm – ţărmul inimii, poate –”8, poetul.
un poet prefăcut c-o sirenă e-un prinţ, o sirenă fugită la vale
c-un poet e o apă iertată şi Cer[năuţi, terra promessa: „săpăm
un mormânt în văzduh şi nu unul strâmt”!9]
   Irréale Cité!10
pe sub poduri scurgându-se o mare de oameni,
încât n-a fost de-ajuns un râu, şi i-au dat drumul pe Nistru,
iar când s-a terminat şi acesta, pe Bug11.
el, cel care a fost pe corabie însăşi corabia. 
poate nu chiar corabia, luntrea. şi dacă nici luntrea nu, puntea!
înecatul acela ce s-a reflectat de pe pod înainte să spargă 
oglinda apei, o fi ajuns oare una cu râul? şi Sena 
aruncându-se-n mare, cu Prutul? …pe-un vers de
Osip Mandelstam12, Jidovul Rătăcitor îl ia-n braţe
pe Ulise şi fac împreună un – apa. 3 D – apatrid. 
Sous le pont Mirabeau coule Celan

1. Fragment din poemul lui Gherasim Luca, Passionnément.
2. (franc.) Sub podul/Paul Celan curge Sena, cu sânii goi./ în patul său de 

nuntă/ dragostea noastră pe viaţă, pe moarte.
3. (rusă) Cu cap[ul înainte]; aici, orbeşte. 
4. Fragment dintr-o scrisoare a lui Paul Celan către Petre Solomon, din 9 

ianuarie 1967.
5. Jean Starobinski scrie despre vocea lui Paul Celan: „Lege a legănărilor 

fluide, a simetriilor, a contrastelor: constrângătoare ca geometria cristalului, 
a suflului, a lacrimii” (subl. mea).

6. Versul final dint-un poem românesc al lui Paul Celan, Cântec de dragoste. 
7. Dacă-ţi ciuleşti bine urechea, în numele râului se aude Ruth, prenumele 

iubitei lui Paul Celan din perioada lui cernăuţeană.
8. Fragment din cuvântarea lui Paul Celan, rostită în 1958, cu ocazia primirii 

Premiului pentru Literatură al oraşului Bremen. Cu referire la un alt mare 
poet al secolului XX, Osip Mandelstam, soţia acestuia scria, în decembrie 
1966: «Для него стихи и архив не были ценностью, а скорее 
весточкой, брошенной в бутылке в океан; кто поднимет ее на 
берегу, тому они и принадлежат…» („Versurile şi arhiva nu reprezentau 
ceva de preţ în ochii lui, ci mai curând o sticlă cu mesaj, aruncată în ocean; 
cine o va culege pe mal, aceluia îi aparţin versurile…”); vezi Nadejda 
Mandelstam, «Мое завещание» („Testamentul meu”). 

9. Vers din Fugă macabră de Paul Celan, în traducerea lui Petre Solomon.
10. Vezi finalul părţii I, „Îngroparea mortului”, a poemului lui T.S. Eliot, Tărâmul 

pustiit.  
11. În timpul celui de-al doilea război mondial, evreii din Cernăuţi (şi nu numai!) 

au fost deportaţi în lagăre de muncă în Transnistria, adică peste Nistru, dar şi 
dincolo de Bug (unde au şi murit părinţii lui Paul Celan).

12. «Одиссей возвратился, пространством и временем полный»; (rusă) 
„Odiseu s-a întors, de spaţiu şi vreme preaplin”.  

iulie 2012, Pecs – 31 octombrie 2012, Paris

Poesis
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PANTERA  
 
Din neagră ca noaptea, blana a luat 
toate nuanţele oraşului străvechi, 
gratiile i-au intrat în carne, smocuri 
sunt duse de vânt spre largi trotuare 
şi parcuri pline de râsete de copii 
 
n-a avut nici un înger păzitor, 
nici un zeu care să o ferească, 
să deschidă capcana, să abată   
săgeata 
adormitoare sau să închidă jungla 
în urma ei ca o poartă a spiritelor 
 
nimeni nu cunoaşte graiul ei, 
nu nimereşte tonul potrivit, reţeta  
este pierdută pentru întotdeauna, 
surdomuţii o privesc cu mirare 
 
nimeni nu ştie să mârâie convingător. 
Din milă sau ură se nasc disonanţele. 
 
SOLIE
 
Cine are mai multe vieţi să aştepte  
cea de a doua venire în incognito 
a solului paşnic care şi-a uitat 
mesajul 
scris cam demult pe o aripă frântă 
 
şi eu îi tot povesteam aşteptându-l, 
consolator singuratic, curios de naiv, 
despre moartea pianistului tânăr 
între două sonate neterminate, 
un gând criminal descris pe afişe 
sau falimentul farmaciei cu lacrimi 
 
şi eu închid cărţile de abia frunzărite 
cu urmarea în minte – vor fi scrisori 
de pliat şi închis în plicuri albastre, 
minciuni de iertat, replici de uitat, 
mici focuri de stins în toamna târzie 
 
vor fi drumuri de acoperit cu privirea, 
zboruri de împlinit, măcar zboruri. 
 
ALARMĂ  

Nimeni nu mai aude sirenele 
de aramă 
ţiuitul trompetei de zi şi de noapte 

dimineaţa şi seara – surzenia urcă  
pe ziduri ca un melc impasibil 
ca o blasfemie, străveche ruşine 
 
doar zvonul minciunilor sparge ecoul, 
afonii nu pricep de ce recviemul  
trebuie primit cu buzele strânse, 
de ce penumbra e mai potrivită 
cu îndoiala dintre două căderi, 
de ce e nevoie de apă curată, 
de ce te poţi sinucide din plictiseală 
 
în faţa abatorului un şir nesfârşit 
de heruvimi cu lacrimile uscate – 
foşnetul aripilor mişcă aerul mort 
chemând de foarte departe potopul. 
 
PREJUDECATĂ  

Norii nopţilor ar fi precum visele 
noastre 
dacă am putea dormi cu un ochi 
deschis 
sau tavanul ar fi mult mai  
transparent, 
un ascensor topind siluetele cu 
indiferenţă 
şi gesturi involuntare, nicidecum milă 
 
sau un cuib părăsit în urechea 
înfiorată 
de o iubire şoptind fără încetare 
cu pofta amânată de canibal în creier – 
nici tandreţea marilor carnasiere 
nu e mai blândă decât legea sângelui 
ocolind printre două măceluri locale 
 
dacă nu eşti acolo eşti poate  
mai bun, 
crezi că frontul e dincolo de ecran, 
orizontul o aţă subţire şi tare 
 
dar ajunge un telefon, o îmbrânceală 
pentru porţia cea nouă de ură, 
o durere acută de stomac prevestind 
sfârşitul unui demon şi ironia
hazardului 
 
chiar dacă nu atingi cercurile acelea 
altcineva le va şterge  
cu hărnicie. 

NECLAR  
 
Orizont estompat de zdrenţele  
tragice 
 ale norilor chimici  – cu săgeţile  
geţilor 
înfipte în memorie treceam cuminţi 
pe sub cerul însângerat al zorilor 
recitind indiferenţi listele morţilor 
fiecare cu nasul în punga lui colorată, 
aşteptând să vină măcar înserarea 
dacă nu adevărul beţivului tandru 
 
cu ciobănitul, cu somnul inoculat 
sprijinit în bâtă sau în fotoliul  
de piele, 
câini peste tot şi praf neastâmpărat 
ca un stol de idei care vor să  
se aşeze 
undeva pe ceva dar nu îşi găsesc 
locul 
 
dacă analizezi o baligă vezi peisajul 
ondulat care te ameţeşte după 
o vreme 
şi gândaci care pleacă agale spre 
vestul 
care nu uită aşa de uşor – manole 
ne face semn de pe un zgârienori 
că acum nu mai lucrează cu ana, 
ortacii întunericului culeg căpşuni 
cu foame şi sete, cu poza neclară 
a viitorului în buzunarul de la blugi. 
 
PARABOLĂ  

Ştiu, oul dogmatic începe tulburarea 
şi încheagă orice nouă singurătate 
devreme ce tot ce apare limpede în 
zori 
mi se destramă înspre miezul nopţii 
 
era târziu şi liliecii deja obosiţi 
când am întrebat bătrânul prin semne 
dacă mă vede şi unde mi-e locul – 
mi-a răspuns ridicat în capul oaselor 
ar fi trebuit să te naşti în renaştere, 
de două ori într-un secol mi-a spus 
 
priveşte-mă, sunt o păstaie uscată 
cu toate seminţele pierdute demult 
dar aceasta este poate ultima  
toamnă, 
în curând voi trece apa cea neagră 
 
sper că voi putea şi eu să zâmbesc 
privind cuvintele-nori proiectate  
pe cer  
precum în assisi vorbind cu o pasăre.

Poesis

DAN 
DãNILã
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MEREU ÎNSPRE VOI
Port povara stelei în noapte:

şi-n întuneric, 
lumina-mi

se revarsă-n priviri 
mereu înspre voi.

LUMINA-N VITRALII
Se va întoarce drumul la mine

precum pământul în brazda de toamnă 
– bumerang înspre suflet –.

Voi apune-n lumină, 
în lumină voi trece, 
cum lumina-n vitralii

îndumnezeită-n altare.

STEAUA POLARĂ
Eşti Steaua mea Polară,

ţi-am spus într-un vis;
după tine îmi rotesc

şi viaţa, 
şi iubirea, 
şi norocul.

DEPARTE DE MINE
Departe de mine e umbra sfârşitului

când tu eşti în mine 
ca pofta de viaţă în lumină de zori.

Paşii mă poartă pe drumuri de soare 
şi cald mi-e sufletul în lumină de gând.

Pe aleile vieţii
falnicii brazi mă privesc în adâncuri

cu ochi de senin, 
de înalt.

ÎN LUMINĂ
Am ales cu sufletul

o stea care-mi seamănă;

pe drum de stele 
paşii au redevenit zbor;

am ales cu inima
cerul la care să urc în lumină.

RĂMÂI
N-aş vrea să schimb nimic din ce-i 

acum;
muguri de linişte se deschid înspre noi;

pot să privesc viaţa în ochi

şi seninul din privirea ta.

Rămâi aici, să poţi gusta şi tu
din calda lumină a vieţii.

DOR DE ACASĂ
Au obosit şi drumurile de paşii mei 

rătăciţi prea în noapte, 
prea grăbiţi...

Mi-e dor de Acasă,
de ochii dragi, 

de gândurile line.

LA INFINIT
Împărţită în patru, 

inima stelei 
– şi a mea – 

se divide la infinit lumină.

ECHINOX
În echilibru cu Universul

sufletul meu intră în echinox
ca-ntr-o mănăstire 
– cu smerenie –.

DRUM
De câte drumuri are nevoie un drum

spre a-şi găsi sensul?

Drum la drumul mare mă simt...
Sensul e unic, e singur?...

TIMP AL CLIPEI
Vine un timp al clipei din urmă
când ochii nu vor mai vedea
şi buzele nu vor mai spune

– clipa tăcerii –.

Semn de viaţă şi iubire 
e lacrima ce-acum curge,

cuvintele ce-acum se rostesc
şi seninul privirii spre voi;

primiţi-le, 
ca şi când ar fi

revărsarea clipei mele finale 
spre-apoi.

O VREME
A fost o vreme

când ţi-ai deschis timpul înspre mine

şi i-ai dat vieţii ce era al vieţii.

A venit o vreme
când ai deschis spre mine cerul 

dragostei
şi i-ai dat iubirii ce era al iubirii.

Va veni o vreme
când vei deschide cerul spre mine

şi voi da pământului ce e al pământului
şi sufletul meu ţie, Doamne.

DĂRUIM

Rând pe rând, 
fiecare pas făcut împreună

e drumul nostru;

rând pe rând,
fiecare clipă petrecută împreună

sunt amintirile noastre;

rând pe rând,
fiecare drum 

şi amintire împreună
este viaţa noastră;

rând pe rând, 
vieţile noastre împreună
ni le dăruim unul altuia,

pas cu pas, 
amintire cu amintire.

COLIND

Ca şi cum ploile ar fi un destin,
ni s-a făcut dor de apropieri

fără nume;

doar tu eşti aici şi ploaia aceasta
locuindu-mă;

n-aş vrea să plec niciodată
fără să ştiu că în mine

rostul vărsării din mugur în fruct
e sămânţă,

fără să ştiu că în noi
clipele-şi cresc frumuseţea

într-un colind.

DULCE POVARĂ
   

 Ca o dulce povară e dorul de tine
-mereu acum, mereu totdeauna-;

şi nu mă ierta
când clipele-şi mor trecerea

fără strigăt ;

şi nu mă lăsa să cred în singurătate,
când eu îţi spun: stai,
mai priveşte o dată

această linişte care sunt.

ADRIANA
WEIMER
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FUGA DIN URMĂ
1.
dimineaţa aşterne
coala albă
care-mi pândeşte
sângele
să scrie
ziua de azi.

2.
dintre toate 
zgomotele lumii
doar paşii tăi
îi aud
nu stiu dacă eşti
ploaie
moarte
vânt
animal flămând
sau simplă femeie
dar ştiu că vii

3.
o iarnă se apropie
scrâşnind
fară să mă 
priveşti
o să plec
doar cu mine

4.
în fiecare dimineaţă
cineva
mă trezeşte
şi mă trimite 
în viaţă
seara
las uşa descuiată

5.
scapă
sfâşie vederea

6.
desfrunzit de
toamnă
legănat de 
tine
unde mă va duce
noaptea care
vine

7.
un cer
cât mai înalt
dincolo de albastru
e negru
apoi
tot ce nu am
trăit

8.
burete colorat
toamna
şterge lumea
din ochii mei

9.
acolo unde
se termina muntele
începe muntele 

10. 
aerul
nu ne mai 
ţine
cădem din lume în
lume

11.
alterarea
sau fereastra
dintre mine şi
mine

12. 
apoi am plecat cu tine
în clipa 
fără sfârşit
pe care am numit-o

13. 
ascultă facerea
nopţilor ce or să vină
să-ţi picure
moartea 
în  somn

14.
azi am trecut pe lângă 
mine
nu m-am oprit

15.
binecuvântată fii
iubire
care-mi sfâşii sufletul
chiar dacă
eşti mai amară
decât moartea

16.
capătul nu are
capăt
începutul
început
de ce m-ai risipit
Doamne
în pulberea asta de 
lume

17.
- ce bine că ai venit
se auzi vocea
prietenului E
din capela întunecoasă
apoi s-a făcut noapte
şi l-au luat
priveghindu-i singur 
urma
şi iar l-au adus 
dimineaţa
- ce mai faci Mateo? -

mai bine spune cum e
Acolo
l-a întrebat gâtuită
fiinţa din mine
o palmă de lumină
îmi orbi visul

18.
ce-mi va zice
dimineaţa
în oglindă

19.
cu fiecare clipă
pleaca o lume
nedescoperită
o alta uitată

20.
zgârâi pielea
nu curge
nu se arată
nimic
după piele
altă piele
altă piele
până la capăt
care e cea dintâi

21.
las chipul în
oglindă
când mă bărbieresc
dimineaţa
şi plec în căutarea 
celuilalt
care vine
mereu cu altul

22.
mă naşti
când nu vreau
mă ucizi
când învăţ să
trăiesc
îmi arăţi doar
privirea
prin care nu văd

23.
mă trezesc din ce
în ce
mai greu dimineaţa
o parte  
rămâne în somn
o alta pleacă

24.
mă uit la 
tine
ca la un nou 
născut
care mă naşte
mă renaşte
până când

25.
memoria oglinzii
privită
de oglinda
din care lipseşti

26
ne despărţim 
de fiecare clipă
de mame
oameni
iubiri
ca şi cum
nu ne-am fi întâlnit

27.
nu ai cum să
pleci
de unde nu ai venit
îmi spuneam

28.
nu pune mâna pe
va frige
ca un soare trecător
ori ca tine
uită 
uită tot

29.
nu scoate capul 
pe ferastră
mi-a zis 
Conductorul
prea târziu

30.
o clipă cu tine
pentru o veşnicie
fără tine
nu ne mai îngrozi
Doamne

31.
ochii tăi
scintilaţie
de dorul tău
în calea nopţilor

32.
pentru atunci
când voi mai trece
naşterea
moartea

33
pe trupul meu
creşte  pământ
cu fiecare clipă
iar eu
nu am 
a mă teme

34.
rădăcină
cu ghearele înfipte
în mâlosul întuneric
hrănind
carnivora-ţi floare

35.
asta e totul
respiră
să nu uiţi

36.
e atât de simplu
să respiri
aerul până la
ea

37.
se apropie noaptea
cu mica sa călătorie
din care
uneori ne întoarcem

38.
simt în gură
gustul tău 
amestecat cu gustul
pământului

39.
singur în faţa
naşterii
vieţii
iubirii
morţii

40.
privirile topite
în cerul din lemnul
sicriului

41.
toamnă 
fără de rând
prin frunzişul patului 
te legeni
visând

42
trăit
murit
în nevăzutul
care ne vede

43.
un ochi care te
priveşte
nu e decât un 
ochi
un ochi care te
vede
nu te lasă
singur

44.
unde se termină 
privirea
începe

45.
chipul tău
floare de gheaţă
pe fereastra
dintre zi şi noapte

46.
dansul frunzei
de la un ram 
la altul
prin mine
câtă toamnă

47.
aici
totul e în ordine
lumea asta
nu e lumea cealaltă 

IOAN
MATIUT,



sintagme literare

10

PROBABIL AM GREŞIT ZIUA ÎN CARE 
SĂ APRIND LUMINA
mă priveşti abia acum 
după ce am fugit din oglindă 
am scos cearcănele din nopţi 
şi am dat ultima petrecere 
în care stelele au rămas fără ochelari 
 
cadru după cadru mişcă inima 
dansul  
unde oamenii au uitat evantaiele 
iar pielea mea a devenit prea mică 
pentru tălpile cele noi 
 
când mă ating de tine 
văd un ecran imens 
în care primăvara lipeşte flori pe fiece respiraţie 
 
e gândul acela cum că venele sunt prea subţiri 
pentru două cuburi de ciocolată 
ce rătăcesc şi se clatină învăţând duplicitatea 
 
într-o zi am să te desprind de trup 
chiar de ai să mă ţii cu mâinile 
imaginează-ţi cum degetele se adâncesc 
de parcă foamea lor e fără sfârşit 
o să simţi cum te desfac 
ca pe o fantezie nespusă nici ţie însuţi 
voi lăsa lumina aprinsă 
împăturită cu ochiul meu 
 
poate e încă devreme să bem vin 
 
în liniştea mea 
se întinde oraşul cu baloane roşii 
pe care îl ştim amândoi

TORSUL UNEI VIORI
mâinile noastre se caută oricâtă seară se face  
nimeni nu ştie la care răscruce freamată eternitatea  
îmi adaug tot atâtea brăţări  
câte duminici cucerim  
deschid pleoapele în întuneric  
şi mă gândesc cum aş putea să urc  
prin aerul tău fertil  
ca o iederă camuflată  
de prea multă vreme 
 
în unele zile aş porni în dantelă  
printre vertebrele care se lungesc în oglinzi 
 
când mă descheie torsul unei viori  
miroase a cireşe într-o grădină 
cu baloane deasupra timpului  
e mult prea simplu să bei rouă  
aruncă-mă să intru în apa ta  
ca un talisman cu noroc 
 
dacă nu îţi mai aminteşti  
cum e să-mi prinzi buzele  
ca pe un cer întreg  

dacă nu mai ştii a zămisli ploi  
nu te grăbi  
am să-ţi vorbesc despre dragoste  
despre cum lumina  
mă rostogoleşte în braţele tale 
 
încă doi paşi  
vezi?  
ţi-am spus eu că inima colorează distanţele
 

nu e greu  
mai limpede ca cerneala cu care îţi scriu  
nu poate fi decât secunda  
care ne strigă

EA CREŞTE PRINTRE FIRE DE NISIP
şi visează într-o limbă ciudată 
ca şi cum particulele de lumină au insomnii 
 
numai în podul palmei 
i-a rămas copilăria 
mai poartă codiţe doar uneori 
iar pantofii ei miros a trandafiri sălbatici 
 
am auzit că a inventat sonerii 
pentru toţi oamenii 
 
lângă ea se dizolvă bulele acelea gri care mă îmbracă uneori 
 
am început să cred că e soarele 
sau că e abecedarul lui don Quijote 
 
azi am aflat 
că e fata care ştie tainele păpădiei

ULTIMUL AVERTISMENT
viaţa mea nu şi-a schimbat de mult cearceafurile 
în multe seri am vorbit despre cum se moare simplu 
fără ca cineva să geamă în sărut 
 
încet iubirea se aşează pe pernă 
şi întinde picioarele către uşă 
iar eu strig 
m-ai minţit când te ţineam în braţe 
mi-ai spus că vom reinventa cupola stelelor 
că mă vei învăţa toate secretele 
mi-ai dat să beau izvorul viselor 
te urăsc iubire 
te urăsc 
 
credeam că ucizi moartea 
sau că o transformi în primăvară 
că ştii să o lipeşti de sâni 
şi că o hrăneşti cu laptele tău 
lasă-mă 
sunt atât de mică 
sunt mică şi am febră 
 
acum doresc să fug 
jumătate femeie 
jumătate copil 
adevărul e că nu pot dormi în înghesuială 
de asta înghit vânt pentru pânzele corabiilor 
şi umblu zile întregi cu pieptul desfăcut 
dar cea mai importantă 
e sticla aceea pe care am aruncat-o demult 
în valuri 
asta îmi aduce o anumită linişte 
nu poate să uite chiar tot Dumnezeu

Poesis
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POEZIA MEA

păşeşte elegant 
peste covorul de petale 
presărat de salcâmii primăverilor 
noastre 
îşi trece palma prin părul aprins 
se priveşte adânc 
în oglinda ochilor tăi 
(culoarea o prinde fantastic, să ştii) 

îşi atinge buzele 
cu rouge 
şi îţi lasă o urmă fierbinte 
pe inimă 
poezia mea vorbeşte şoptit 
şi miroase irrezistible 

s-au scuturat salcâmii de zăpezi 
parfumate 
s-a aşternut pe lume 
o iarnă inocentă şi prostuţă 
toamnele te-au aşteptat zadarnic 
e prea târziu pentru regrete 
prea devreme pentru promisiuni 

tu îţi acoperi ochii fierbinţi cu palme reci 
(încercând să distrugi o imagine 
sau să ţi-o fixezi mai adânc pe retină) 

poezia mea încă poartă tocuri înalte 
miroase a dragoste 
şi îţi sărută inima 
zâmbind 

INCERT

datoriile ni se ridică vertiginos 
moartea nu mai este de-ajuns 
cui foloseşti mort? 
bocitoarele nu mai impresionează pe 
nimeni 
viu faci cât o para chioară 
(eşti mai bocit viu decât mort)
 
HALLELUIA 

cămătarii lumii strâng laţul 
curele se strâng pe burţi lipite 
apocalipsă spuneai? 
binecuvântare ai vrut să zici 
primenire schimbare 
un milion de paşi înapoi 
pentru un pas înainte 

nu avem nevoie de restaurări vopsiri 
bandaje 

avem 
nevoie 
de zidire 
întreagă 
reală 
ruinile 
n-au 
folosit 
nimănui 

niciodată 
iar zidurile au căzut unul câte unul 
doar ca să fie ridicate din nou 
în jurul inimilor 
ca o reţetă de moarte sigură şi lentă 
prescrisă de un doctor nebun 

va veni o noapte incertă şi lungă 
bună seara 
bună seara 
ce mai faceţi? 
mai nimic 
mai nimic... 
aşteptăm prima trâmbiţă 
sau primul cântat al cocoşilor 
amin 

MÂINE LA ŞAPTE

în oraşul acesta se moare încet 
ştiu obiceiul locului am murit de câteva 
ori pe aici 
stinge felinarul aprinde candela 
răscumpără nişte păcate 
nu ştiu dacă ai bunuri de împărţit 

(m-ai împărţit pe mine odată 
la o slujbă de pomenire a iubirilor 
dezgropate 
după şapte ani 
eram mai bună decât orice bun al tău 
meritam împărţirea 
nu pot să uit cum câinii adulmecau 
oasele albite 
şi corbii ciuguleau orbitele 
te priveam de sus cum plângeai 
văitându-te precum bocitoarea 
profesionistă 
de la municipal 
plângeam şi eu de ciudă 
încă mai credeam în lacrimile tale 
după şapte ani de mormânt 
furioasă că nici atunci 
nu ai putut plânge bărbăteşte şi 
solemn) 

aveam o candelă pe undeva 
mirosea a ulei rânced 
nu mi se părea deloc sfântă 
(dar ce mai e sfânt pe lumea asta?) 
o păstram pentru morţi şi învieri 
de tot felul 
e luni e întuneric si nici nu-i şapte încă 
bisericile nu se deschid decât duminica 
(precum shopurile în timpuri odioase) 
şi uneori sâmbăta după cinci 

“când facem curăţenie printre sfinţi” 
murim în fiecare zi 
oamenii au predilecţie să moară 
când le este lumea mai dragă 

murim zilnic ce te miri? 
mâine la şapte 
începe numărătoarea 
vom muri pe invers 
apoi ne vom naşte probabil cam pe la 
aceeaşi oră 
lasă bocitul 
de la naştere 
nu scăpăm niciunul 

ORAŞUL ACESTA

ne înghite nemestecaţi 
apoi ne scuipă fără remuşcări 
de pe Brooklyn Bridge 

sunt doar un cetăţean planetar 
între toate naţiile lumii 
adunate pe o singură bancă 
în metrou 
ascult cuvântul biblic predicat cu 
ardoare 
de o preoteasă neagră 
şi privesc zâmbind înspre genunchii 
indecenţi desfăcuţi 
ai fetei care a coborât la 14 street 

cu un singur gest ne-ar putea îngropa 
sub beton 
şi ne-ar aşeza lângă cerşetorii aliniaţi 
simetric 
lângă un zid (clandestin) al plângerii 

(do not step on me, please) 

oraşul acesta conjugă verbul a coexista 
în inimile oamenilor lui 
şi pe zidurile 
mâzgălite artistic în graffiti 
nebunie frumuseţe splendoare 
toate la superlativ 
cotidian oglindit în uriaşe baloane de 
săpun 
şi în ferestrele albastre 
în care cerul îşi odihneşte o clipă 
nesfârşirea 

street artists 
nelipsitul saxofonist din colţ 
Gioconde zâmbind sub peneluri 
amatoare 

hi hello hola bonjour 挨拶 
приветствие powitanie 
bună ziua 

(undeva 
în Central Park 
un copil 
sare şotronul) 

Poesis
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VIAŢĂ DUPĂ ILIE MOROMETE
Voi reproduce un dialog purtat acum treizeci de ani între 

un bărbat ajuns de mult la maturitate şi mama sa,  într-o casă 
ţărănească din Siliştea-Gumeşti, locul în care s-a născut şi 
a copilărit Marin Preda . Femeia avea aproximativ vârsta lui 
Ilie Moromete, iar fiul ei era cam de vârsta mezinului familiei 
Moromeţilor.

E miezul verii. După masa de prânz, mama şi fiul stau lungiţi 
în două paturi aşezate simetric de o parte şi de alta a uşii, 
de-a lungul a doi pereţi opuşi din dormitorul familiei. Fiecare se 
foieşte nervos în patul său, iar un zugrav îşi face de lucru pe 
hol şi trage cu urechea la ce discută cei doi.

─ Auzi, Niculae, maică ? întreabă bătrâna oarecum liniştită.
─ Ce, mamă ?
─ Fire-ai al dracu, Niculae, maică, cu gingiile şi cu dinţii tăi 

! Aşa ! Ce-mi făcuşi tu mie... Să fii al dracu’, maică !
Bărbatul se mişcă în pat şi îşi caută o poziţie mai comodă.
─ Auzi, mamă ? întreabă omul într-un târziu.
─ Ce, Niculae, maică ?
─ Da’ ce,  tu n-ai putea să fii a dracu ?  Ai ? Fire-ai a dracu, 

mamă, cu ghearele şi cu creierii tăi ! Aşa... Să fii a dracu, 
mamă !

Se lasă o tăcere prelungită. Zugravul lungeşte urechea şi 
încearcă zadarnic să audă continuarea disputei. Dar nu mai 
vorbeşte nimeni.  Curios, bagă capul pe uşa deschisă. Cei doi 
dorm împăcaţi, fiecare în patul său, ca nişte prunci proaspăt 
îmbăiaţi.

MOARTEA ESTE UN DOMN CARE MĂ 
VIZITEAZĂ SPRE DIMINEAŢĂ

Moartea este un domn distins pe care îl găsesc uneori, către 
dimineaţă, aşezat pe marginea patului meu. Nu ne spunem 
mare lucru. Flecărim despre beneficiile aduse organismului 
de legumele proaspete şi despre cât de rar sunt spălate 
maşinile în Danemarca. El fumează tot timpul şi îmi face, în 
răstimpuri, semne de complicitate, cu ochiul. E grăbit, fiindcă 
la uşă îl aşteaptă un alt domn, pare-se şoferul său. În poartă 
staţionează un Lincoln argintiu cu care proaspătul meu amic îşi 
conduce muşteriii, contra cost, prin cluburi de noapte. Ştiu că 
e proprietarul unei firme, Nunţi, botezuri, înmormântări. Ceva 
matrimoniale, ceva funerare. E foarte ocupat. Dar nu pleacă 
niciodată înainte ca eu să adorm din nou. Mai târziu găsesc 
scrumiera plină şi o ultimă ţigară fumată numai pe jumătate.

FICŢIUNILE LUI DUMNEZEU
X e un bătrân falnic, cu obrazul rumen şi pasul vioi, care 

are, la 74 de ani, vreo trei amante. Are un regim alimentar de 
invidiat : lapte şi brânză proapătă, legume din propria grădină, 
fructe, miere, vin negru.  Bea cam doi litri pe zi, în loc de apă, 
dar nu l-am văzut niciodată nici măcar pilit : are o privire limpede 
şi odihnită, de consumator de ceai hepatic.  Se pricepe la toate 
şi are o gospodărie curată şi ordonată ca o farmacie.

De ceva vreme l-am văzut nemulţumit şi l-am întrebat ce 
păs are.

─ Sunt niţel supărat, mi-a spus el. Dumneata ştii că eu nu 

am cereale şi, în concluzie, n-ar trebui să am nici 
şobolani. E, uite că am !

─ Păi, cum aşa ?
─ Aşa bine. Vecinul are nişte gherlani 

care mănâncă la el - că are, slavă Domnului, vagoane 
de porumb şi de grâu ! - şi vin să doarmă la mine.

 ─ Şobolanii ?
─Da, şobolanii.
─ Dacă înţeleg bine, mata ai deschis un fel de 

hotel pentru şobolani. Iar vecinul deţine o cantină 
pentru rozătoare.

 ─ Cam aşa ceva.
Îmi mai arată o frumuseţe de motan - să tot aibă 12 kg  - 

după care pisicile cad în limbă.
─ Vin după el, domnule ! Aşa ceva n-am pomenit de când 

mama m-a făcut ! În loc să umble şi să urle motanii după pisici, 
îl caută ele şi ţipă de mă terorizează. Şi e un cotoi dat dracului, 
îmi aduce de pe câmp şi pui de iepure !

─ Ai, lasă-mă !
─ Pe cuvânt. Am unul chiar aici, sub coşul ăsta, că l-a adus 

viu.Dar pe cei mai mulţi îi omoară şi îi mănâncă.
Mă uit cu neîncredere la pisoiul braconier. E uriaş, gras şi 

liniştit.
Se ştie acum că Marin Preda n-a inventat întâmplări, ci le-a 

aşezat pe cele ştiute de el într-o anumită ordine, relatându-le în 
stilul său inconfundabil. Marquez povesteşte undeva că toate 
incredibilele scene din romanele sale sunt reale.

Dacă aş «prinde» într-un roman lucrurile prezentate mai 
sus,  ar ieşi ceva veridic ? N-aş crede.  Realitatea - ficţiunea lui 
Dumnezeu - bate totdeauna imaginaţia, dar uneori o umileşte.

UN ÎNGER LOVIT  
PE TRECEREA DE PIETONI

Un înger se îndrepta către un spital bucureştean, prin 
ploaia cenuşie de iarnă. Voia să vadă cu ochii săi supraceleşti 
dacă nu s-a împuţinat lumina în ochii şi în sufletele chirurgilor. 
Omul de la volan văzuse îngerul la timp, îi ghicise şi aripile pe 
sub pardesiul subţire şi se gândi că un asemenea trofeu nu 
avea nimeni. Bărbatul era proprietarul mai multor supermaşini, 
dar acum conducea un Mercedes-Benz negru. Bracona prin 
pădurile din jurul capitalei şi avea mai multe congelatoare 
pline cu iepuri, căprioare şi mistreţi. Tapiţeria tuturor maşinilor 
sale era din piele asortată la culoarea fiecărui bolid. Văzu 
îngerul îndreptându-se către trecerea de pietoni şi se gândi la 
pielea albă, diafană, a acestuia. Da, aşa ceva era un adevărat 
vis. Mascul hotărât, care a făcut tot ce şi-a dorit, şoferul 
supraponderal şi transpirat pândi momentul în care îngerul făcu 
al doilea pas pe zebră şi ţâşni cu limuzina, doborându-l. O aripă 
se desprinse de pe spatele făpturii cereşti, fâlfăi de câteva ori 
şi se opri la picioarele unui cerşetor. De sub arhanghel izvora 
un sânge evanescent care se volatiliza, umplând aerul cu toate 
culorile curcubeului şi cu un inconfundabil miros de trandafiri. 
Criminalul vru să coboare şi să-şi arunce prada în portbagaj, 
dar lumea se strânsese ca la urs şi el fu nevoit să demareze, 
strângând pumnii şi blestemând curiozitatea românească, 
pentru că era sigur că de solidaritate nici nu putea fi vorba. 
Mesagerul ceresc avea picioarele fracturate, dar se ridică 
zâmbind, îşi potrivi oasele zobite la loc şi ele se vindecară 
instantaneu. Dădu să plece, nu şchiopăta deloc, însă aripa 
lipsă îi dădea un aer caraghios.

─ Stai să-ţi dau aripa, strigă cerşetorul, fugind după el.
─ Nu mai am nevoie de ea, zise îngerul surâzând. Acum 

e a ta.
─ Cum să fie a mea ? Te rog să o iei, că nu te mai primeşte 

acolo, sus, spuse rugător cerşetorul şi făcu un gest semnificativ 
în sus.

Prozã

SERBAN 
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Prozã

─ Te înşeli, îngerii nu au nevoie de aripi. Le poartă uneori 
doar că să fie recunoscuţi de necredincioşi. Puneţi-o pe spate, 
mai zise arhanghelul şi se îndepărtă uşor, ca în vis.

─ Eşti nebun, mai apucă să spună boschetarul.
Dar nu apucă să termine, că aripa ruptă, de înger, îi sări din 

mână şi i se aşeză pe spate. O simţi şi pe a doua care apăruse 
imediat şi fâlfâia nerăbdătoare. Omul străzii se desprinse 
încet de trotuar şi începu să zboare din ce în ce mai sus, pe 
deasupra oraşului.

MASACRUL INOCENŢILOR
  Toată lumea înstărită are arme. Se trage continuu şi se 

braconează într-un război absurd pe care omul l-a câştigat de 
multă vreme, într-un mod ruşinos şi spre paguba lui.

  Am ieşit, vreo două-trei zile la plimbare, pe platoul înalt şi 
întins care domină localitatea. Aerul e curat, tare, ca la munte, 
iar câmpul nesfârşit e acoperit cu zăpadă. Atmosferă de basm. 
Sunt însoţit de doi băieţi care au cu ei şi un câine, luat “la 
plimbare”. În realitate, îmi mărturisesc ei, aproape toţi puştanii 
au câini de vânătoare cu care prind iepurii şi potârnichile care 
mai scapă de alicele vânătorilor. «Îmi place la nebunie, îmi zice 
un copil, când iepurele e prins, doborât şi omorât de câini”. 
Celălalt îmi explică încercările potârnichilor de a scăpa atunci 
când sunt rănite : se îngroapă în zăpadă şi rămân nemişcate, 
încât nici nu-ţi dai seama unde se află cu adevărat. “Dar nu 
scapă niciodată”, îmi precizează el, zâmbind. Copiii au ochiul 
format. Ei îmi arată, la două sute de metri depărtare, un iepure 
care ne pândeşte îngrijorat de după nişte tufe de scaieţi. 
Câinele îl simte şi el şi dă să se repeadă, dar stăpânul său 
îl opreşte scurt - “Nu, Maxi !”-, din respect pentru mine, care 
am oroare de orice fel de ucidere şi îi cert aspru când aud 
că au manifestat cruzime faţă de un animal. Câte un stol de 
potârnichi se ridică în zbor, câinele vrea să le urmărească, 
dar este oprit de fiecare dată. “Nu zboară prea mult, îmi spun 
băieţii. Obosesc repede, se lasă pe zăpadă şi pot fi prinse 
cu uşurinţă.” Pe deasupra dă roată, cu aripi desfăcute larg, 
pândind micile zburătoare, un uliu păsărar. “Dacă le găsesc 
prinse în capcane, le jupoaie pielea capului şi după aceea le 
mănâncă.” În stânga noastră, la patru sute de metri, mergând 
direct peste semănături, apare un alt băiat, însoţit de doi ogari. 
Fuge la fel de repede ca şi câinii săi, ne depăşeşte, încercuieşte 
linia orizontului, îl vedem în dreapta, apoi se pierde în spatele 
nostru, către apus. A parcurs şapte kilometri, ocolindu-ne, cât 
ai clipi. În depărtare se aud focuri de armă. Băiatul cu ogarii 
a dispărut. «Trebuie să ne întoarcem”, îmi spune unul dintre 
cei doi băieţi care mă însoţesc. “Dacă nu plecăm repede, îmi 
împuşcă îndată câinele.»

Vânătorii ucid nu numai sălbăticiunile mici, neajutorate şi 
înfometate, ci şi câinii. Preistoria continuă.

COIFUL PLIN CU NASTURI  
DE AUR

Nu-mi vine să cred că am trăit, asemenea personajelor lui 
Márquez, într-o comunitate aflată în zorii civilizaţiei.

Casele de la periferia localităţii nu aveau nici garduri, 
oamenii puneau nişte grămezi de mărăcini pentru a-şi delimita 
proprietăţile de şosea, iar curentul electric era un vis prea 
îndepărtat. Îmi aduc aminte că, mai târziu, când am introdus 
iluminatul bazat pe electricitate, cel mai încântat din întreaga 
familie a fost câinele. Se uita la becul aprins afară, se gudura 
şi scheuna de bucurie.

În faţa casei în care locuiam pe atunci, stătea ciobanul 
satului, care la două-trei zile făcea de petrecanie unei oi sau 
unui miel. Când îl vedeam, peste drum, că ia mielul între 
picioare şi îl taie, mi se muiau picioarele de mila micului 

animal. Ierbivorul era jupuit şi tranşat, iar pulpele şi coastele 
erau agăţate, prin casă, de cuie bătute îm perete. Când intram 
în casa păstorului, vedeam carnea acoperită cu mii de muşte, 
dar lucrul acela nu părea să-l deranjeze pe om. Sub patul în 
care dormea, sub un coş, avea un iepure sălbatic pe care îl 
hrănea cu trifoi, pentru a-l sacrifica mai târziu. Uneori îi dădea 
drumul prin casă şi iepurele se hârjonea cu pisica. Eram mirat 
că pisica, deşi mai mică, era mai îndrăzneaţă şi îl tăvălea pe 
iepure prin toate ungherele.

Curtea oierului era acoperită cu un troscot verde şi gras. 
La spatele casei avea tufe de zmeură cu cele mai parfumate 
fructe din lume. Lângă grămada de bălegar se afla un dud 
negru în care ne urcam toţi copiii din marginea aceea de cătun.

În spatele bojdeucii mele locuia un bătrân cumsecade, care 
făcuse tot războiul, dar nu împuşcase niciun inamic. Trăsese, 
povestea el, pur şi simplu, în sus. Avea duzi albi, în care mă 
lăsa să mă caţăr şi cultiva tigve  - tătarce sau tâlvi  -, nişte plante 
care produceau un fel de dovleci lunguieţi, goi pe dinăuntru, 
folosiţi ca vase pentru păstrarea laptelui sau vinului. În odaia 
din faţă, moşul avea un iepure uriaş, împăiat, pe care mi-l arăta 
cu mândrie de câte ori mă duceam pe la el.  

 Când s-au săpat primele şanţuri pe marginea drumului, 
mama mea a găsit o cască soldăţească, de război, plină cu 
nişte nasturi confecţionaţi dintr-un metal galben. Nasturii 
erau marcaţi cu un blazon impresionant - cred că erau nişte 
arme vegheate de o acvilă - şi nu erau deloc oxidaţi, în ciuda 
timpului îndelungat în care stătuseră în pământ . Probabil că 
fuseseră îngropaţi în timpul celui de-al doilea război mondial . 
Casca mi se părea un fel de coif arhaic, de pe vremea primilor 
strămoşi şi era ruginită bine.  Nimănui nu i-a trecut prin cap că 
nasturii aceia regali ar fu putut fi de aur. În orice caz,  moşul cu 
tigvele şi iepurele împăiat a luat atât casca, cât şi nasturii, „să 
se uite la ele”. Apoi toată lumea a uitat de întâmplare. Poate 
că venerabilul pacifist îşi dăduse seama de adevărata valoare 
a obiectelor găsite  pe fundul gropii făcute pentru scurgerea 
apei. 

O FEMEIE COBORÂND  
DINTR-UN AUTOBUZ

Viespi apatice sparg boabele de chihlimbar ale strugurilor.
Praf.
Secetă. Brotăceii verzi strigă înnebuniţi de sete. 
Dimineaţa e toamnă, la prânz e vară.
Recitesc Hammett şi îmi dau seama, cu dezamăgire, că 

el este părintele filmelor de acţiune care ne îndobitocesc de 
mulţi ani încoace.

Pe strada mare au turnat două straturi de asfalt foarte 
groase. Ies cu bicicleta să văd dacă voi mai putea ieşi, cu 
Peugeot-ul, de pe străduţa îngustă pe care locuiesc. Asfaltul 
se înalţă ca un zid la ieşirea din fundătura mea, depăşind în 
înălţime spoilerul automobilului pe care îl conduc. Mă opresc 
să discut cu nişte bătrâni. Trăncănim o vreme, ei sunt de părere 
că voi putea circula în continuare cu maşina mea cea lipită de 
carosabil, eu mă îndoiesc. Asfinţitul ne bate drept în ochi şi un 
autobuz opreşte în staţie. O femeie tânără şi frumoasă - genul 
acela care nu îmbătrâneşte niciodată sau o face foarte târziu şi 
cu multă distincţie -  coboară, se asigură pentru a traversa, mă 
salută şi îşi continuă drumul. O cunosc, dar în liniştea aceea 
poleită de ultimele raze ale soarelui îmi apare ca o necunoscută 
misterioasă, mergând printr-un orăşel la fel de enigmatic.

Şi atunci mă încearcă părerea de rău că nu-i pot pune sub 
gleznele-i fine o altă stradă pe care să păşească, că nu-i pot  
oferi un bilet pentru un alt destin, că nu pot picta aerul din jurul 
ei cu fluturi galbeni, mulţi fluturi galbeni, ca în Veacul de 
singurãtate al lui Márquez.
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MEHADICA
„Se logodeşte robul lui Dumnezeu, Gheorghe, cu 

roaba lui Dumnezeu, Maria, în numele Tatălui şi al 
Fiului şi al Sfântului Duh. Amin.

Se logodeşte roaba lui Dumnezeu, Maria, cu robul 
lui Dumnezeu, Gheorghe, în numele Tatălui şi al Fiului 
şi al Sfântului Duh. Amin.”

Lângă strana din dreapta, cuprinşi de cuvioşia 
momentului, stăteau Bercenii. Adică Cornel Berceanu, 
comerciant, şi Elena Berceanu, care luaseră în casă pe 
Maria, din neamul Pineştilor, ca fată pe lângă sufletul şi 
viaţa lor.

Cornel, bărbat la cincizeci de ani, privea drept înspre 
mine (bietul ginere) şi-n privirea lui parcă toată slujba 
de cununie pierea undeva, după culoarea albastră şi 
aspră a ochilor. Anii l-au învăţat să cureţe, fără mari 
resentimente, zgura.

În mine vedea noua lui verigă care urma să-i urce 
lanţul din fântâna vieţii cu căldarea cât mai plină, iar în 
Maria, roata, care zbate în ea tăceri şi răbdări nebănuite.

Abia îmi zăvorâi un zâmbet, privind la mustăţile 
cu sfârcurile ridicate, sfidând şi popă şi altar şi miri şi 
nuntaşi, într-o siguranţă numai de el ştiută. Sunt convins 
că atunci când îşi aranja fir cu fir bărbătescu-i semn îl şi 
vedea în oglindă pe împăratul Wilhelm al II-lea în tunică 
albă şi, pe cap, purtând coiful de argint.

Mama Elena, cu pălărie neagră, purtată pe ceafă, 
îmbogăţită cu trandafiri din tul mov şi negru. Se pare 
că-i plăcea frizura cu părul ieşit din pălărie, ornându-i 
cu bucle dezordonate faţa lată, grasă, albă, bine făcută, 
de altfel, trădând o cochetărie forţată de care, la urma 
urmei, poate se şi bucura.

În stânga noastră, a mirilor, erau Pineştii. Familie cu 
mulţi copii, neamuri de sânge cu Mama Elena, accepta-
seră să-şi dea fata, pe Maria, în casa mare a Bercenilor, 
unde rânduiala şi averea aveau s-o facă fericită.

Părintele Imbroane era fericit să ne unească, în faţa 
altarului, la bine şi la rău, iar când îmi luară pirostria, el 
cu Naşu, Dascălul Cristescu (apropiat ca vârstă), simţii 
privirile încrucişate peste capul meu, amândouă, parcă, 
a întrebare - oare cum o fi el, tânărul venit din alt sat, 
aici, la noi, în casa şi în viaţa noastră...

„Fericit să vă fie ceasul când veţi găsi urma unui 
adevăr, copiii mei, să ţineţi unul la altul şi la familiile 
voastre. Nu uitaţi că femeia este rotirea pe cuprinsul 
pământului, roata care nu osteneşte niciodată, dar care 
fără cuvântul bărbatului ei, în Cuvântul lui Dumnezeu, 
venind pe verticala lumii, n-ar fi întreagă. Şi  asta-i, 
dragilor, crucea familiei. Să nu vă îndepărtaţi de ea, să 

fiţi bucuroşi, când trăiţi câte un timp mai bun, 
iar când greumântul se arată să nu vă dezlipiţi 
sufletele unul de altul.”

Mireasa plângea tăinuit, mănuşa ei albă, 
lungă, se prelingea pe braţul meu, ca blândeţea 
undei pe piatra malului.

În avlia bisericii torogoata dădea semnalul la 
hora miresei. Iar Şandru, căruţaşul, cu plosca 

cu răchie veche ridicată, să i se vadă tricolorul şi florile 
chitite cu migală, se lăuda la toată lumea că Dom’văţător 
Ghiţă „mi-o salvat caii mei buni de la mare năcaz.”

Altă dată, Taica Pătru era mai moale. Mai tăcut. 
Astăzi, toată lumea era a lui. Îşi mărita fata! Palmele 
lui mari şi noduroase asupreau, parcă, cele trei-patru 
sticluţe cu răchie veche, ducându-le pe la mese. 
Nuntaşii lui, dragii lui, veniseră pentru bucuria mea. 
Erau grupaţi după rang.

La masa mirilor, Naşu Cristescu cu Naşa (ea de 
fapt era cea care îi ajutase în hotărârea lor de a mă da 
Bercenilor ca fată de suflet, moştenind casa şi averea), 
mama Elena şi taica Cornel, mândru comerciant cu 
prăvălie la stradă, părinţii mei adoptivi, apoi tanti Victoria 
şi preotul Vasile din Cârpa, neamuri bune după Ghiţă. 

Îi cuprind pe toţi în ochi, îi cobor în suflet şi acolo, 
cu urechea inimii, aud întâile bătăi ale vieţii mele 
viitoare. Ciudat, parcă sunetul lor dă să-mi spargă coşul 
pieptului, de mireasă neştiutoare.

Alte bucurii, văi înălbite de floarea cireşului, apoi 
şuier de viscol năprasnic la care eu nu gândisem 
niciodată. 

Ziua nunţii, ziua pragului. Şi iarăşi mă subţiam sub 
semnul începutului. „Să fii ascultătoare, Măriuţo dragă, 
că nu-i uşor drumul tău, casă mare, rânduială, tu tânără, 
ei învechiţi în averi, îţi vei lua bărbat bun, da’ aspru. 
Multă putere vine peste tine, fata mea. Să te supui, că 
n-ai alta.” Cuvintele maicii treierau mintea mea de fată, 
cu patru clase primare, şi parcă începeam să număr tot 
mai mulţi snopi de gânduri...

Cu coada ochiului mă uitam la Ghiţă, mă întrebam 
cum va fi la noapte, cine este acest străin care-mi va 
intra în pat.

Încep să-i simt mirosul de bărbat pe care nu l-am 
căutat niciodată; toţi bărbaţii din jurul meu miroseau a 
răchie sau a sudoare după muncă. Până şi-n straiele lor 
de biserică simţeam miros de muls proaspăt şi de paie 
întoarse pentru vacă.

E prima dată când simt altceva. Să mă-mbete, oare, 
acest alt început?

O adiere de reavăn şi de fân proaspăt, amestecată 
cu tăria gerului, de care cu cât mă apropiam, cu atât îmi 
era mai bine...

– Să trăiască mirii, să trăiască Dom’văţător cu 
Măriuţa, mireasa lui, să aibă parte de viaţă mare (mai 
târziu am aflat că viaţă mare înseamnă viaţă adevărată) 
şi să primiţi de la mine, Ion a lui Bulzu, plosca asta 
lucrată de mâna mea din lemn de cireş, cu răchie de 
douăzeci de ani şi cu dragoste şi bucurie.

CONSTANTA
MARCU ,
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O luaserăm amândoi şi cu degetele dezmierdam 
înscrisul în lemn: Mehádika 1907. Mici flori lucrate cu 
migală îmbogăţeau literele întipărite de-acum în fiecare 
pas al vieţii noastre.

Măriuţa se uită spre el. Fata mireasă clădeşte 
întrebări.

Cine să creadă că în mijlocul cântatului şi al urărilor 
se va apropia de mine? Îmi prinde încheietura mâinii, 
chiar mă strânge, şi atingându-mi faţa cu buzele (nu-şi  
prea controlă asprimea firelor, fercheş periate ale mustăţii 
de ginerică) îmi şopteşte: „Hai să mergem noi, Măriuţă, 
s-a făcut două dimineaţa. Goştii rămân şi mâine.”

Trecu prin faţa noastră tatăl meu bun şi, nu ştiu cum, 
văzându-mă cu faţa îmbujorată, a înţeles din priviri că noi 
plecăm. Fără să spună nici o vorbă, ne însoţi până la 
uşă, simţindu-i parcă fiecare pas întrebare în spatele meu.

Purta în suflet bucuria nunţii mele amestecată cu 
sămânţa despărţirii definitive. După ce m-au dat fată de 
suflet, toată ziua ne vedeam. Acum eram la mai bine. 
Dintre fraţii mei, m-am ridicat puţin.

Deschidem uşa, el după noi. Din camera mare, unde 
era ospăţul, am pătruns într-un mic gang, de unde urma 
să intrăm în camera noastră.

Ghiţă îl vede şi nu spune nimic. Închide uşa după el 
şi rămânem noi trei, uitându-ne unii la alţii, fără nici o 
vorbă.

Îl simt cum îmi prinde mâna dreaptă în palmele lui, o 
duce la buze, o sărută, lacrimile înlocuiau orice cuvânt 
de pe lumea asta, îmi strânge mâna, timp de câteva 
secunde bune, îşi ridică ochii lui mari, negri cătră mine.

O viaţă de om era îndesată în strângerea lui. Ce alt 
îndemn să-mi dea, decât că neştiutul vieţii care vine 
n-are cum să fie ştiut.

Când mi-am desprins mâna, ar fi vrut parcă să spună 
ceva. 

Ne-a îmbrăţişat cu privirea, acolo, în faţa uşii de la 
gang, de unde, după câţiva paşi, am ajuns în camera 
noastră.

A doua zi trebuia să tai varza! M-a obligat socrul 
meu, Cornel Berceanu.

Am coborât în magazia din dreapta scărilor din curte, 
în spatele fântânii, unde mă aştepta Lae, ciungul.

Nunta trecuse, dar mâine zi şi în cealaltă şi în 
următoarele, până la sfârşitul anului, oamenii aduşi 
să lucreze câmpul trebuiau să mănânce. Şi ei veneau 
pentru că mâncau, erau plătiţi, îşi lăsau grija şi treburile 
lor şi veneau...

Alături de Lae, pe răzătoarea din lemn rămasă de la 
familia Stuibert, am început să tai varza. Simt pe lama 
de oţel austriac încrâncenarea feţei, neputinţa de a 
spune ceva, tăcerea miresei mele, din camera de sus şi 
lacrima. O lacrimă arsă de bărbat, pe oţelul austriac, în 
lumina care se strecura pe fereastră...

– N-aţi terminat cu tăiatul, ne spune amândurora, ca 
apoi, cu un strigăt, aproape interior, numai de el ştiut, să 
continue: „Paştele mă-ti de dascăl...”

Da, sunt învăţător, am douăzeci şi cinci de ani, ieri 
am venit în casa ta,   m-am căsătorit, şi tu azi mă pui să 
tai varză. Socrule-comerciant!

Comerciantule, niciodată n-ai să ştii că oricâtă 
varză, oricâte hectare de varză mi-ai da să tai, 
n-am să-ţi spun nimic, pentru că în sângele meu, în 
cugetul meu, aud lauta, aud „Răsunetul Ardealului” şi 
Liturghia lui Muzicescu, ţâşnită din capul plecat în faţa 
Icoanei Pruncului celui Sfânt, acolo, înainte de Paşte, 
îngenunchind în fumul de lumânare, lângă Muica Floare, 
venită să aprindă două lumânări, cu câte douăzeci şi 
cinci de creiţari, pentru Taica şi fratele ei...

„Eu acolo sunt, acolo, în dorul, în marele Dor”, Dorul 
de Unire, pe care cu sângele meu, în faţa cerului cel 
bun pot să-l cânt cu lauta, fără vorbe; să mă judece 
El, pentru că vorbele mele sunt mici, ca varza ta, ca 
varza pe care mi-ai dat-o s-o tai a doua zi de nuntă... Ea 
plânge şi tace pentru că tu, tu eşti învingătorul. Tu crezi 
că eşti învingătorul...

Tu nu auzi decât sunetul banului şi sunetul banului 
din sângele tău este sunet de piatră peste piatră, dar 
sunetul şi sufletul lautei sunt lacrimi de lumină care cad 
una peste alta, dinlăuntru în afară...

Pune-mă să tai câtă varză vrei, am să tai, pentru că 
tu niciodată n-ai să auzi Liturghia şi „Răsunetul de la 
Crişana”, pentru că din tine nu va rămâne decât Cornel 
Berceanu, comerciant, pictură sau o fotografie mare 
făcută la Beltèki-Karansebeş, înrămată, pe care eu cu 
mâna mea am s-o urc în pod. În pod...asta va rămâne 
din tine!

Îţi mulţumesc pentru prima lecţie de tăcere, care, 
acolo lângă lacrimile din sufletul meu, amintindu-
ţi de acordurile în „ghe-dur”, va construi o lume pe 
care niciodată n-ai s-o poţi percepe. O lume de care 
întotdeauna îţi va fi frică, pentru că n-ai s-o poţi cumpăra.

Dă-mi varză, mai dă-mi varză..., lasă-mă să tai varza, 
mireasa mea e sus, aud prin tavan cum plânge, dar nu 
vine, nu vine să-mi spună nimic pentru că ea poate a 
învăţat mai demult, mult mai înainte decât mine, lecţia 
tăcerii, poate aranjează cu degetele ei subţiri şi firave, 
foarte tinere, pernele pentru liniştea de la noapte...

decât Cornel Berceanu, comerciant, pictură sau o 
fotografie mare făcută la Beltèki-Karansebeş, înrămată, 
pe care eu cu mâna mea am s-o urc în pod. În pod...
asta va rămâne din tine!

Îţi mulţumesc pentru prima lecţie de tăcere, care, 
acolo lângă lacrimile din sufletul meu, amintindu-
ţi de acordurile în „ghe-dur”, va construi o lume pe 
care niciodată n-ai s-o poţi percepe. O lume de care 
întotdeauna îţi va fi frică, pentru că n-ai s-o poţi cumpăra.

Dă-mi varză, mai dă-mi varză..., lasă-mă să tai  
varza, mireasa mea e sus, aud prin tavan cum plânge, 
dar nu vine, nu vine să-mi spună nimic pentru că ea 
poate a învăţat mai demult, mult mai înainte decât 
mine, lecţia tăcerii, poate aranjează cu degetele ei 
subţiri şi firave, foarte tinere, pernele pentru liniştea de 
la noapte...

(Fragment din romanul Tata Domnu')
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O FIINTã PAPIVORã: AURA CHRISTI
„Stau pe marginea disperată a trupului”

Mignonă şi bătăioasă, cheltuind pasionalitate, războinică în po-
fida fragilităţii, împrăştiind texte curajoase pe care amicii internauţi 
nu ezită a le califica „dinamită curată”, supărând pe mulţi, scriind 
febril, asumându-şi riscurile Balcaniei („linşată”, pedepsită, izolată 
etc.), Aura Christi, citând „vorbele atroce” ale iubitului Nietzsche, 
vrea să devină ceea ce este: poetă. Atacă vehement, radical, de pe 
baricadele Contemporanului-ideea europeană, varii subiecte: de la 
soarta literaturii noastre vii (a literaţilor, cu deosebire) la „bufoneria 
anticomunistă”, de pildă, apărând cu străşnicie statuia lui Breban. Şi 
urmează, cu credincioşie, spusele unui personaj (v. Cercul sălbatic): 
„ceea ce încep să descriu, prinde fiinţă”. Iar volumul de poeme Sfera 
frigului, purtând reflexe stănesciene (piatra, ochiul, îngerii, vulturoai-
ca etc.) vorbeşte tot despre strania „foame către fiinţă”.

Evadată dintr-o provincie suspectată de oblomovism cultural, ba-
sarabeanca Aura Christi (pe adevăratu-i nume Aurelia Potlog, năs-
cută în 12 ianuarie 1967, la Chişinău), foarte atentă şi chiar „extrem 
de sensibilă la destinu-i literar” (cum a mărturisit deseori) a acceptat 
şi, bineînţeles, şi-a propus provocarea, mânată de o irepresibilă „pa-
siune formatoare” (N. Balotă). Poeta a dorit vecinătatea maeştrilor, 
ucenicind cu fanatism, mai puţin încrezătoare în har. Ea cunoaşte, 
precum puţini de la noi, marea literatură rusă, închinându-se „sfân-
tului epileptic” Dostoievski, a făcut o cură temeinică cu Gombrovicz 
palpând „starea de virtualitate” (şi, de aici pornind, forţând latenţele 
pentru a trezi — scriptic vorbind — o feminitate amorfă), a crescut 
— spiritualiceşte — lângă elegiile lui Rilke şi a desferecat izvoarele 
nitzscheanismului; în fine, fixată la Bucureşti (în 1993) a cunoscut şi 
a cultivat şocul „brebanizării”. Afişează, aşadar, o orgolioasă experi-
enţă spirituală, hrănind o viaţă „exilată-n poeme”; de unde salahoria 
literară neînfrânată şi prolificitatea, cercând a zidi „templul din cu-
vinte”. Pentru Aura Christi nimic nu e mai presus de excursul poetic 
chiar dacă existenţa e percepută ca fapt mirabil. Exuberantă şi fragi-
lă, deopotrivă. Dar melancoliile de altădată s-au dizolvat în tentativa 
sisifică de a-şi descoperi propria fiinţă, supusă unui bombardament 
interogativ; poemele sale, de factură imnică, jubilativă (cândva) s-au 
îmbolnăvit de titanism şi sunt covârşite de povara suferinţei, pen-
dulând între senzualitate şi reflecţie. Oricum, surdinizând clocotul 
unui vitalism vizitat de îndoieli şi spaime, câştigând sensul tragicului. 
Metamorfoza e izbitoare; discursul a devenit sincopat, auster, de o 
incantaţie adumbrită, cerebrând „viaţa de vis”, testând — prin „po-
emele de iubire” — temele grave (relaţia cu maestrul, divinitatea, 
moartea, poezia) pentru a conchide că, doar povestită, viaţa e trăită.

Mulţi dintre exegeţii Aurei Christi au subliniat „fulminanta ascen-
siune” (cf. Eugen Lungu) a poetei. Penetrantă, Aura Christi a avut 
şansa de a fi fost văzută în mediile bucureştene. Dar meritele poe-
tei, dincolo de suportul valoric stau şi în tenacitatea autoconstrucţiei, 
promovând — programatic — „ruptura”. Fiindcă Împotriva mea (titlul 
unui volum din 1995) dezvăluia astfel de intenţii, urmate cu o teribilă 
conştiinciozitate. Acea Aură Christi care purta „semnul dimineţii pe 
frunte”, de o vădită dispoziţie jubilantă, plonjând în mirabil, cutreie-
rată de „zvâcniri romantice” şi eliberând o poezie vitală, despletită 
(cum observa „inamicul” Gh. Grigurcu) s-a estompat, sub asaltul în-
trebărilor, în războiul cotidian cu sinele. Chiar dacă un „dor organic 
de sine”, pe urmele Mariei Ţvetaeva, o încearcă repetat. „Miroase 
etern a început” — ne asigura poeta. Gestul inaugurator, marcat de o 
tinereţe eruptivă, năvalnică se lasă ghicit în solemnitatea şi anvergu-
ra discursului (amplu, oracular, pe alocuri pletoric). Dar demonia se 
cuibăreşte în cutele textului şi vesteşte scindarea. Asistăm chiar la 
o „trăire hipertrofiată a rupturii interioare” (Oct. Soviany); pe fundalul 
dilatării Eului, ghemul de pulsiuni, supus seducţiei demoniace, îm-
bracă armura egolatriei. Departe de blazarea optzecistă, Aura Christi 
„îşi scrie demonii”, suportă „rostirea de sine a golului” şi veninul unei 
„păci diabolice”. Iubeşte delirul singuratic şi, cu „bruma de superbie”, 

coboară în umilinţă râvnind utopia intangibilităţii. Se vrea 
o „singurătate nepătrunsă”. Acest balans între candoare 
şi perversiune, aglomerând — la un pol — vise puberale, 
afişând o angelitate asexuată sub deviza „nu mă atinge” 
şi, la celălalt, dorind „orgasmul puterii” (se poate desluşi 
fără efort pecetea brebaniană) îşi găseşte soluţia într-o 
salvatoare repliere, poeta lăsându-se scrisă. Aşa atinge 
virilitatea superlativă. Textuarea este o geneză amânată, 
livrând texte „provizorii”. Prin astfel de „exerciţii de întune-
ric”, ieşind din „bârlogul primordial”, poeta înfruntă „marele 

rechin, timpul”; scriind, deconspirându-se, ea „tachinează neantul” 
şi înţelege viaţa ca o operă, „din bezna mea crescând”: „deocamda-
tă, visez şi scriu”. Experienţa scrisului este, spuneam, o naştere. Dar 
poeta, mare devoratoare de cărţi, ucenicind lângă scriitorii admiraţi 
şi construindu-şi, prin complicitate, un destin literar face din scris o 
oază; devine, prin această baie livrescă, o fiinţă transparentă; mai 
mult, se salvează prin scris ştiind că bate, inevitabil, ora „despărţirii” 
de maeştrii. Femeia-copilă, sărutând paşii stăpânului descoperă că, 
de fapt, poezia este „esenţa viului”, oferind un concentrat existenţial. 
Scrisul, aşadar, este văzut şi trăit ca înlocuitor, discursul şi destinul 
se suprapun. Iar poeta cucereşte „fluidul vivifiant”, semnând o apo-
logie a poeziei (cum nota, într-un pătrunzător studiu, N. Balotă). Asta 
ar fi, credem, veritabila cheie de lectură. Fiindcă singurătatea şi tris-
teţea acolo locuiesc, în „golul colcăind de vedenii”; chiar moartea — 
ne asigură şi crede nesmintit poeta — poate fi îmblânzită prin poezie. 
Ea manifestă curajul superior de a se mărturisi fără a se înfricoşa de 
ridicol. Or, dezvăluindu-se, ademenind poezia, există „în intimitatea 
morţii”; suspendă timpul, alungă plânsul, recunoscând cu francheţe 
că e doar instrumentul: „facă-se voia Ta prin mine” (subl. n.).

Ultima Aura Christi, îmboldită de ispita romanescă, s-a despărţit 
de patetismul excesiv, devastator, atingând „o trăire elevată” (Irina 
Petraş);devenind o fiinţă papivoră, ea evită, totuşi, uscăciunea, arti-
ficialul, făcând din poezie (şi confundându-se cu ea) o realitate „de 
oţel”. Nu avem de-a face cu un cultism frigid sau o bardolatrie gălăgi-
oasă. E vorba de un destin asumat, trăit cu fervoare şi urmat cu de-
voţiune. Poeta se construieşte cu tenacitate, observăm; înaintează 
„milimetric” (cum s-a şi confesat), se dezvăluie, dar se şi descoperă 
(cu uimire), dezvoltându-şi, „ca un crin desprins de miros”, altfelita-
tea. Nu mai e de mult „o mare promisiune”; diagnosticul lui Nicolae 
Breban s-a convertit într-o splendidă certitudine. Pentru Aura Christi 
viaţa rămâne „un joc de-a poezia”.

Ea îşi asumă cu fervoare condiţia, cade chiar în fanatism lite-
rar. Ar vrea „să se transforme într-un poem”, să fie „transcrisă” pe 
curat de o mână invizibilă; auro-centrismul devine auto-creaţie. Iar 
plăpânda-i fiinţă, locuită de spaime este „un munte de contradicţii” 
– clamează Aura Christi; „ochiul devorator” (un volum din 2004) „în-
ghite” bulimic o lume decăzută, trezindu-i – prin setea de idealitate 
– exaltări şi adoraţie culturală. Ca romancieră, brebanizând, sem-
natara tetralogiei Vulturi de noapte cade, uneori, în diluţie epică şi 
verbiaj; din nou brebaniana marotă „a cantitativului” evidenţiază stri-
vitor un discipolat prelungit, livrând romane greoaie. Dar Aura Christi, 
devotată întrutotul literaturii are „virtuţi exorcizante”, nota Constantin 
Ciopraga; cartea fiinţei „îşi scrie demonii” şi sfatul poetei trebuie de-
îndată urmat: „Ia cu tine urletul de fiară în rugăciune transformat”. 
Orice rând semnat de Aura Christi este, de fapt, o apologie a poeziei. 
Iar dorinţa poetei e limpede: „Eu îmi agăţ privirea de vulturoaică”...

Sub inspiratul pseudonim dăruit de Cezar Ivănescu, Aura Chris-
ti a devenit un autor de relief. Fie că, febril, se livrează liric-cere-
bralizator, răsfrângând fulgurant o energie extatică sau un estetism 
demonic, la limita insuportabilului, fie că, devotându-se prozei, vă-
deşte disponibilitate reflexivă, aflând în refugiul în sine un martiriu, 
deschizând o uşă spre viaţa interioară, spre acele „adâncuri întor-
tocheate”, semnatara Cercului sălbatic „arde”, îşi devoalează febra 
trupului psihic („ferecat”), visând transcenderea. Fireşte, pe partitura 
unui intelectualism grav, meditativ, cu digitaţii eseistice şi izbucniri 
polemice, pendulând între un scepticism obosit şi foame existenţială, 
ori descătuşând energii de „walkirie” (cf. Gh. Grigurcu). Cea care de-
buta, în 1984, cu o schiţă în Tineretul Moldovei, trăieşte, cu fanatism 
literar, în „peştera fiinţei”, în-fiinţând lumea prin verb; iar lumea, vom 
spune alături de sculptorul Silviu Vilavici, unul dintre eroii săi, „e o 
sărbătoare”. Îngrijind cu devoţiune revista Contemporanul, păstorind 
tribul Conte, adunând în juru-i, cu instinct maternal şi simţ sigur al 
valorii, personalităţi de anvergură, în tot ce face, aşadar, Aura Christi 
trăieşte „sub tutela poetei”.

ADRIAN DINU 
RACHIERU
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ADRIAN DINU RACHIERU: 
DESPÃRTIREA DE EMINESCU?

Retorică prin titlu – Despărţirea de Eminescu? – cartea lui Adrian 
Dinu Rachieru, apărută în 2012, la Editura Tibiscus din Uzdin, Ser-
bia, după ce, în 2009, la Editura Augusta din Timişoara, publicase 
Eminescu după Eminescu, dovedeşte, în primul rând, continuarea 
preocupărilor autorului legate de receptarea moştenirii lăsate de cea 
mai mare personalitate care s-a născut vreodată pe pământul ro-
mânesc. 

În volumul, alcătuit din cinci capitole şi prefaţat de un Argument – 
precedat de un motto, cuprinzând o afirmaţie a lui Theodor Codrea-
nu, după care Despărţirea de Eminescu poate fi treaba personală 
a fiecărui creator, dar nu a culturii române –, Adrian Dinu Rachieru 
inventariază avatarurile receptării omului şi ale operei acestuia, pen-
tru a demonstra, plecând de la cuvintele poetului dintr-o scrisoare 
trimisă de la Viena  lui I. Negruzzi, pe la 1870 (într-un pustiu să fiu, 
şi nu mi-aş putea regăsi liniştea), că, de fapt, lucrarea eminesciană 
asta şi face: stârneşte de peste un secol neliniştea noastră. Autorul 
insistă asupra crizei receptării valorilor, pe care o traversează so-
cietatea românească, asupra exagerărilor 
care se fac, uneori cu bună ştiinţă, dar, de 
şi mai multe ori, ca o consecinţă a lipsei 
de informare şi de înţelegere. Din acest 
context, al aprecierii eminescianismului 
ca un fenomen cvasi-totalizator, în planul 
literaturii, postmodernismul nu putea scă-
pa de incriminările pe care el însuşi şi le 
atrage, prin purtători de cuvânt, de obicei, 
autoimpuşi, pentru care Eminescu a ajuns 
să fie considerat tot ceea ce e desuet, un 
fenomen, care, în consecinţă, ar trebui, cel 
puţin, marginalizat, dacă nu chiar eliminat 
din circuitul valorilor.

În ceea ce-l priveşte, Adrian Dinu Ra-
chieru apreciază că indiferent de timp, de epocă, pentru cultura ro-
mânească, problema Eminescu rămâne (…) un război imagologic şi, 
pornind de la afirmaţiile lui Suzi Gablik, referitoare la posibila eşuare 
a modernismului, constată că poetul român e rezistent. De aceea, 
în Argument, trecând în revistă etichetări ale lui Eminescu, la care 
au recurs, de-a lungul timpului, specialişti sau amatori în ale culturii, 
întreprinde o critică evidentă la adresa celor care se opresc la nivelul 
contestaţiei, împinşi de mode trecătore, fără a încerca, în locul celui 
împins de pe soclu, din varii motive, să pună ceva, măcar pretins la 
acelaşi nivel axiologic.

Privitor la mitul eminescian, Adrian Dinu Rachieru observă exis-
tenţa unei inerţii hermeneutice, determinată de o clişeizare, la care 
au contribuit exegeţi de renume, pentru ca, apoi, şcoala  să contribu-
ie din plin, desăvârşind această acţiune, ale cărei baze au fost puse 
prin cuvintele lui G. Călinescu, după care Mihai Eminescu e poetul 
naţional, aşa încât s-a ajuns la construcţia instituţională a eminesco-
logiei (Iulian Costache).

Criticul remarcă existenţa a două direcţii extreme în receptarea 
lui Eminescu: bombardamentul encomiastic şi violenţele nihiliste, 
care, pe parcursul lucrării, sunt identificate printr-un număr foarte 
mare de  formule, un aspect pozitiv al acestui război, remarcabil, 
fiind faptul că posteritatea eminesciană e vie, pentru că Poetul na-
ţional, rămas măsura noastră  (cum zicea Noica), se oferă generos 
exegezei.

Adrian Dinu Rachieru demonstrează că atitudinea faţă de Emi-
nescu şi de eminescianism, cu laturile ei antinomice, îşi are obârşia 
în contemporaneitatea poetului, el fiind un fel de victimă colatera-
lă a „războiului” dintre Junimea şi alte orientări / grupări culturale 

sau chiar voci individuale din epocă. Şi,  ca o continuare, 
punctând datele tabloului lumii contemporane – o lume, 
azi, în picaj moral, pragmatizată, achizitivă, confecţionând 
efemere vedete în eprubetele media, iubind etichetologia 
şi preţuind, în democraţia noastră uşuratică şi zgomotoasă 
defăimarea unor simboluri –, autorul înregistrează formele 
receptării lui Eminescu, supus tirului de acuze (paseism, 
reacţionarism, xenofobie, antisemitism ş. c. l.) sau idealizat 
şi clişeizat, demersuri care, totuşi, impun o concluzie opti-
mistă, că, în ciuda a toate, Eminescu se încăpăţânează să 

rămână o permanenţă, fără ca luptele pro sau contra să ducă neapă-
rat la cea mai importantă urmare pe care ar putea s-o aibă: lectura / 
întoarcerea /accederea la text, pentru că, de cele mai multe ori, con-
fruntările rămân al nivelul biografiei, al unor aspecte care adeseori 
eludează opera propriu-zisă, ca şi când ar fi un tabu.

Criticul notează materializările pe care le-a înregistrat delirul exe-
getic, mergând în direcţii, cel mai adesea, extrem(ist)e, cartea fiind 
axată pe analiza aserţiunilor care au drept obiect, în special, perso-
nalitatea lui Eminescu şi acţiunea lui publicistică, şi mai puţin latura 
artistică – fiindcă excelenţa poetică, validată canonic, suscită rareori 
controverse (mărunte), în timp ce opera politică (un corpus de texte 
rău citit şi, deseori, necitit) se dovedeşte o moştenire ideologică „cu 
bucluc”, stârnind dispute interminabile –, reluând ideea că nu există 
un singur Eminescu, formulată, după cum menţionează, mai întâi, în 
1926, de Eugen Lovinescu. 

Afirmaţiile selectate dintr-un număr foarte mare de lucrări consa-
crate lui Eminescu, de orice parte ar fi, impun, deci, în opinia lui Adri-
an Dinu Rachieru, ideea că, fără a fi  anistoric, acesta e o prezenţă 
ineludabilă în conştiinţa tuturor celor care au atingere cu spaţiul cul-

tural, indiferent de finalităţile pe care le urmăresc 
şi de ideologiile pe care le /se clădesc. În general, 
enunţurile formulate în carte sunt axiomatice: Adu-
lat sau blamat, „uitat” şi reactivat, beneficiind de o 
receptare polarizată (…) Eminescu, prin salahoria 
sa publicistică, a excitat gândirea românească şi 
întregul spectru politic, rămânând, indiscutabil, un 
reper şi consfinţind – ca moştenire junimistă – toc-
mai triumful spiritului critic.

În cartea de faţă, A. D. Rachieru evaluează 
gradul de nocivitate a exegezei eminesciene care 
grevează asupra apropierii naturale de ceea ce 
a lăsat poetul posterităţii, prin aşa-numita, în re-
petate rânduri, etichetologie, prin care acesta a 
devenit figură exemplară, tutelară beatificată erou 

mesianic, cu funcţie compensativă. Totodată, criticul demonstrează, 
încă o dată, adevărul formulat tocmai de Mihai Eminescu, în Scri-
soarea I, după care, din orice înfăptuieşte omul de excepţie,  pe cei 
mai mulţi – contemporani sau urmaşi – îi preocupă, la urma urmei, 
doar aspectele meschine: vor căta vieţii tale / Să-i găsească pete 
multe, răutăţi şi mici scandale –/Astea toate te apropie de dânşii.../
Nu lumina/ Ce în lume-ai revărsat-o, ci păcatele şi vina, /Oboseala, 
slăbiciunea, toate relele ce sunt /Într-un mod fatal legate de o mână 
de pământ;/Toate micile mizerii unui suflet chinuit /Mult mai mult îi 
vor atrage decât tot ce ai gândit. 

Despărţirea de Eminescu? subliniază un aspect peremptoriu şi 
anume că, indiferent de ce parte s-ar situa cercetătorii sau aceia 
care nu au vrut decât să se înalţe sub a numelui său umbră, toţi au 
fost şi sunt marcaţi emoţional de personalitatea Poetului, mult prea 
complexă şi, de aceea, imposibil de urmărit altfel decât fragmentar, 
iar faptul că, aşa cum reiese din acest volum, exegeza eminesciană, 
în mai puţin de un secol şi jumătate, aproape că a epuizat toate 
superlativele şi toate posibilităţile de construire a unora noi, e un 
argument în plus pentru a susţine imposibilitatea despărţirii anunţate 
prin titlu. Patriotismul, dacismul, tema destinului, triumful răului etc. 
sunt, în acest context, doar câteva laturi ale creaţiei eminesciene 
care nasc tsunami-uri de elogii şi de contestaţii. De asemenea, ul-
timul capitol al lucrării, deşi pare, oarecum, rupt de restul acesteia, 
poate fi citit în aceeaşi paradigmă, a rodniciei moştenirii eminescie-
ne, a faptului că Eminescu, deşi a depăşit cu mult şi epoca sa, dar şi 
posteritatea, fiind un fenomen, poate neclasabil niciodată, nu a fost 
o apariţie sterilă, iar Grigore Vieru, prin creaţia şi prin personalitatea 
sa, poate fi o dovadă în această privinţă.  

MIOARA
BAHNA
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PACTUL CU SINE *

În volumul de poeme „PLANTAŢIA DE VISE”, ivit la 
Editura Eubeea (2011) şi tradus în franceză şi japoneză, 
Mădălina Olteanu brodează pe aceeaşi inepuizabilă canava 
a oniricului reproiectat şi regăsit şi în alte lucrări ale sale 
(vezi, de exemplu, „În vis cu Fata Morgana”, carte apărută în 
2009, la editura omonimă). Încât, succesiunea de secvenţe 
şi de idei ce străbat cugetul sub tutela lui Morfeu - şi a căror 
amintire rămâne şi după trezire - constituie materia primă a 
formulărilor predilecte. Vechile teme sunt astfel reluate şi, 
printr-un proces de „asanare”, redate în veşmânt împrospătat 
şi grilă recuperatorie. Depistăm şi în „PLANTAŢIA DE VISE” 
seducţia elementului autumnal, cu tot inventarul de stări 
implicând eul la cota superioară a reprezentării intime: 
„Coborând din tării/ cu toamna la braţ/ mă ascund/ într-o 
lume/ cine ştie-n ce fel/ ascunsă şi ea/ pe străzile acestui 
oraş,/ cutreierată,/ Doamne,/ de neastâmpărul inimii mele/ ca 
de cal nărăvaş,/ hrănit cu jeraticul/ unor poveşti./ Poate acum 
o să-nţelegi/ tu, cel din inima mea,/ ce mistere ai străluminat/ 
vorbindu-mi de toamna/ ce mi-a scos visurile la mezat” („Pe 
străzile unui oraş”).

Înglobând toate culorile, aromele şi sevele pământului, 
toamna e vitrina perfectă a naturii şi a sensibilităţii umane 
transfigurate în fiorul etern (şi suprem) al creaţiei: «Dar... am 
intrat în povestea/ cu partituri sidera-
le/ să cânt cu toamna/ din inocentele 
muzici/ pentru care am dezlegare/ la 
visare şi zbor./ Mai demult,/ când aş-
teptam un mire,/ am vrut să dau de 
ştire/ legendei cu femeia/ ce sălăşluia 
încă în mine/ mai înaltă decât ideea/ 
că el o să vină,/ mirele,/ negreşit o să 
vină» («Cânt cu toamna»).

Refugiu, crepuscul, destrămare... 
Un potpuriu de ipostaze potenţând 
vibraţii sufleteşti, dincolo de care 
obsesia persistă, melancolia expan-
dează, regretul împovărează. Rezultă 
aşadar o confesiune în spirală, pe un 
ton elegiac, cu nuanţe „depresive”. 
Tocmai din curgerea (relativ) calmă şi 
bine sudată a versului se întrupează 
sentimentul definitoriu al identificării 
cu frământarea şi simţirea autoarei. 
Nimic forţat, nimic ostentativ, doar 
introspecţii şi meditaţii vizând sinele 
abrupt şi locul/rostul său în ecuaţia 
vieţii: „M-am născut prea târziu?!/ sau 
poate mult prea devreme?!/ Venisem, 
ştiu bine,/ cu geruri demente./ În 
oraşul pustiu/ mă născusem,/ când/ 
santinela nopţii/ părăsise postul de 
veghe/ şi umbla năucă,/ în zeghe 
de aur,/ vestea că-n fragilul vis/ am 
intrat eu/ nou-născuta,/ ca-ntr-un 
abis» («La crucea nopţii»).Mădălina 
Olteanu nu-şi exaltă ego-ul în chip 

nemăsurat, conferindu-i întâietate absolută în 
sens concurenţial. Nostalgia infuzată, remuşcarea, 
presiunea temporală, norma căutării perpetue a 
reazemului interior, dau consistenţă stihurilor prin 
firescul şi sinceritatea expunerii: „Dând în rozul 
măceşelor/ voi aştepta să fiu chemată la ospăţul/ ori 
la dezmăţul culorilor/ ieşite din fire./ Îmi voi închide 
versurile într-o mănăstire,/ pe un vârf de vis/ şi-n 
lumina altei dimineţi./ Voi dicta câteva cuvinte: dor, 

floare,/ aripă, clipă/ să se încropească din ele/ versurile ce nu 
le-am scris...” („Rozul măceşelor”).

Arborându-şi tristeţea în praguri recurente, autoarea 
dozează optim esenţa ce răzbate şi exprimă miezul tribulaţiilor 
sale încolţite din focul inimii şi treptele conştiinţei. „Agresată” 
uneori temperamental, Mădălina Olteanu îşi păstrează, 
totuşi, luciditatea. Mai corect zis, forma primară a ei, în care 
realitatea nefiltrată croieşte noi imagini ornându-i arhitectura 
lirică. Şi, implicit, deschizându-i alte orizonturi de vizualizări  
în amplul şi surprinzătorul areal al concepţiei poetice.

Trudind neslăbit la „PLANTAŢIA DE VISE”, poeta 
croşetează în ritm personal aspiraţii şi iluzii, speranţe şi 
decepţii, erupţia solarităţii cu tuşa întunericului... Din tot acest 
amalgam extrage şi contemplă spectacolul vieţii, uluitoarea 
sa diversitate şi magnificienţă. Şi nu poate rămâne decât şi 
mai uimită, şi mai impresionată de vastitatea şi profunzimea 
ei, pe care încearcă, din răsputeri, să şi-o apropie şi s-o pri-
ceapă. De aici, natural, răsar şi interogaţii, cărora autoarea 
le răspunde, de pildă, tot cu o întrebare: «Cine ştie cin-o-nţe-
lege acum/ de ce luntrea-mi/ visează încă albastru?/ Când 
trupul învins/ în barca/ ce trece spre apa cea mare/ eu sunt» 
(«Când a fost asta?!»)

Un eros scurmând latent, sentimentul difuz al culpabilităţii, 
al „rătăcirii” vremelnice, dezvăluie noi faţete ale resurselor 
sale interpretative: „Sunt păcate mai vechi/ şi răni încă 
deschise./ Niciodată/ n-am reuşit/ pe deplin să le-nchid./ 

Va veni bruma/ vânturile vor da/ 
buzna-n memoria mea/ le voi obloji 
bubele fără de voie/ când s-or aciui 
nebune aprinse/ sub frunze brumate/ 
şi-n visele mele stinse” („Păcate 
mai vechi”). La fel, gândul apăsător 
al neîmplinirii, al eşecului, străbate 
cu aceeaşi relevanţă paginile, 
atribuindu-le credibilitate şi substanţă: 
„Privesc pe ochiul geamului/ închis  
în crucea de fier./ Dincolo de el/ nu se 
mai zăreşte/ decât fusul ce-şi toarce/ 
teama./ Dincolo de mine/ e un arest 
de copii nenăscuţi./ Aproape de ei/  
e durerea mamelor/ ce n-au reuşit să 
mai nască” („Teama de iele”).

Cu volumul „PLANTAŢIA DE VISE”,  
Mădălina Olteanu resuscită (şi comple- 
tează) o experienţă lirică centrată pe 
aceleaşi indestructibile şi ancestrale 
coordonate ale fiinţei umane: dragoste, 
melancolie, suferinţă, insucces, dezilu- 
zii... Laolaltă, ele alcătuiesc reperul 
nodal al ra-portării la prezenţa şi sem- 
nalele viului. Decodificându-l, autoarea  
iscăleşte un pact cu sine însuşi şi, mai 
presus, cu ispita evadării în „livada” 
reveriei izbăvitoare şi a zborului puri-
ficator, unde va continua să planteze 
lăstarii viitoarelor întrupări poetice.

* Mădălina Olteanu, «Plantaţia de 
vise», Editura Eubeea, 2011

ALEXANDRU 
MORARU



sintagme literare

19

Atelier critic

"CãLUGãRUL NEGRU" SAU 
DIMENSIUNEA ONIRICã A REALITãTII 

Ieşind de sub drapelul generaţionist al optzeciştilor 
şi distanţându-se orgolios de cântecul de sirenă al 
unor “isme” pasagere, Şerban Tomşa optează pentru 
o paradigmă literară proprie, pe care o ilustrează cu 
talent şi implicare. Dincolo de retorica unei jovialităţi 
excesive sau chiar în răspăr cu 
parada de maliţiozitate gratuită 
a unor confraţi, Şerban Tomşa 
articulează liniile de forţă ale 
unei viziuni originale, susţinută 
cu vervă compoziţională şi cu 
incontestabilă determinare.

Impozant prin structură 
şi modern prin scriitura de o 
frapantă actualitate, romanul 
“Călugărul Negru” mizează pe 
un subtil melanj între real şi 
fantastic, între existenţa frustă, 
adesea de o deconcertantă 
trivialitate, şi ficţiunea compen-
satorie. Romanul lui Şerban 
Tomşa impune (şi) prin insoli-
tul situaţiilor, prin stranietatea 
deliberată a palierelor narative, 
care creează un fascinant joc de 
oglinzi de o simbolistică aparte. 
Nu în ultimul rând, personajele 
care evoluează pe acest porta-
tiv epic îşi revendică substanţa 
şi traiectoria de la acelaşi apetit 
pentru dominanta onirică a 
existenţei. Deşi în aparenţă su-
pus dispersiei şi marcat de im-
pulsuri centrifugale, demersul epic al autorului are 
o neobişnuită şi convingătoare coerenţă. Cu migală 
şi tenacitate, Şerban Tomşa îşi construieşte o lume 
imaginară, proiectând personajele şi întâmplările care 
o populează într-un timp al ambiguităţii fără limite.  
Eroul-narator trăieşte o adevărată odisee a dedublării, 
scindat între două lumi care şi-l dispută cu fervoare 
egală: pe de o parte, realitatea postdecembristă, de-
voratoare şi depersonalizantă, iar pe de alta, lumea 
viselor, a fantasmelor recurente, aceasta din urmă 
având menirea de a corecta (sau măcar de a încerca 
să corecteze) proiecţiile dizarmonice ale prezentului 
aglutinant. Cititorul este confruntat cu o pluralitate de 

planuri, care se întretaie într-o ciudată reţea 
de simboluri, amorsând sensuri obscure, dar 
care converg în direcţia disimulării faptului 
brut şi potenţează un esoterism al situaţiilor, 
de cea mai bună calitate. Registrul ideatic al 
romanului beneficiază de suportul unei scri-
ituri moderne şi dense, prin dozajul savant 
de inefabil inclus în arhitectura textului. Par-

curgând paginile cărţii, încerci senzaţia că realitatea 
ţi se relevă, după tatonări succesive, în “tranşe” in-
finite, filtrată printr-un sistem de oglinzi paralele,  
care-i adaugă reliefuri şi faţete inedite, în funcţie de 
unghiul din care este privită. Interferenţa realului 
cu visul, a concretului cu impalpabilul, a certitudi-
nii ferme cu straniul, configurează un fel de mistică 
a bizareriei suverane, aceasta fiind, după părerea 

noastră, coordonata cea mai 
pregnantă a demersului epic al 
autorului. Căci, dincolo de as-
peritatea perceptibilă a faptului 
real, se face simţită mai peste tot 
proiecţia unei semnificaţii eso-
terice (derivând şi din aerul de 
atemporalitate ce traversează 
fluxul narativ), care conferă eve-
nimentelor o altă dimensiune şi, 
totodată, o altă cheie de interp-
retare. Asimilarea preeminenţei 
onirice, trasarea liantului între 
registrul strict evenimenţial şi 
zona unei simbolistici rever-
berante se insinuează siste-
matic în perimetrul realităţii şi-i 
redimensionează contururile.

În final, totul nu este decât 
o proliferare a cuvintelor cu pu-
teri demiurgice, o întemeiere 
a istoriei şi a lumii prin cuvânt, 
prin magia actului contemplativ. 
Povestea se înfiripă din aceste  
elanuri ale freneziei mitologizan- 
te, din irepresibila bucurie şi voca- 
ţie a spunerii. Aventura existen-
ţială devine sinonimă cu aventura 

cunoaşterii, printr-o asumare dramatică a unui destin 
mereu pierdut şi mereu regăsit. Restul (“glazurarea” 
parcursului narativ cu elemente de thriller, explorarea-
exploatarea unui filon comic încapsulat în memoria 
şi vocabularul personajelor, prevalenţa înşelătoare a 
unor sugestii culturale în câmpul naraţiunii) nu face 
decât să completeze tabloul vivant şi scânteietor al 
unei povestiri febrile şi incitante, condusă cu mână 
de maestru. Prin “Călugărul Negru”, Şerban Tomşa 
face proba unei excepţionale vocaţii epice, ceea ce-i 
asigură (la paritate cu alţi congeneri, ca Radu Aldules-
cu sau Nicolae Stan) o poziţie privilegiată în galeria 
prozatorilor români ai acestui moment.

GEO 
GALETARU

,
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ALESSANDRO
MOSCÈ

LUMINĂ ÎN NOAPTE

Ce altceva din oraş s-a pierdut
în noaptea rămasă,
pămînt înstrăinat
de umbre în lampioanele orbite
de un nimic în nimic?
Nu mai e cerul, nu mai e
într-o nesfîrşită distanţă reflectată
de lumina portocalie
în scobitura burgului.
O senzaţie de adio nesupus
se regăseşte în ceaţa grădinii
şi  în luna absentă,
în farurile mici rotunde de la două 
scutere
care se urmăresc în zig zag.

AJUNUL CRĂCIUNULUI

Plouă pe pomponul unui copil
şi pe pompele de benzină absente,
plouă pe prea multele tăceri şi pe 
mersul în gol
al cuplurilor cu probleme,
cu o pînză de gînduri
între baia şi bucătăria casei:
e o tînguială care nu pleacă,

se ţine bine de coridoare.
E o atenţie melancolică
pe oraşul zgomotelor
care se sting precum televizoarele,
în timp ce barmanii întind 
croisantele
şi pisicile sosesc pe trotuare
să ceară confidenţă.

*  *  *
Îşi ridică braţele subţiri fata
de la apartamentul de alături
care tremură de amor
şi îşi spală părul înainte să iasă.
Dispare în ecoul scărilor
în vîrtejul trotuarului
printre bătăile respiraţiei.
Arde de seri egale,
de cicatrici pe gînduri
pe care le răcoreşte în tăcerea 
străzilor,
într-un martie răbdător
care nu ştie de ea şi de nimeni 
altcineva.
Simte libertatea în picioare,
chemare invizibilă
strivită la zid.

UN SUFLET 
CONVALESCENT

Deja nu  mai eşti, amica mea,
semnalele întunericului
mă duc din nou la corpul tău.
Patul e acolo, ca oraşul care 
doarme,
ca neatenţia mea.
Noaptea magnolie mă aşteaptă,
singur,
să-mi trag sufletul.
Ce rămîne din sunet, zicea Begnini,
ce rămîne din glasul lunii?
Ce rămîne dintr-un pas, dintr-un 
şold, 
dintr-un sîn alb
printre cearşafurile albe?
Simt că plăcerea scade
încă pe pat
că e îmbibată de lumină.
Visez alt oraş,
dresurile tale aşezate pe scaunul
unui hotel milanez.
Visez alt suflet
de luat în grijă,
un suflet convalescent…

*  *  *
Patul lui Pierino e gol,
dar umbra lui rămîne,
ca aceea a unui sfînt.
Un ritm şi o voce
intră prin fereastra larg deschisă
în vestibulul casei de bătrîni.
Fotografia lui în dreptunghi
e agăţată în perete
şi la adăpostul umbrei
delimitează o fericire ca cea a 
săracilor,
cu surîsul celui care se mulţumeşte.
Picioarele lui străbat coridorul
desculţe.
Apa din pahar a rămas
ca să-l amintească încăperii.

*  *  *
La gară nu mai erai tu
în faţa barmaniţei
cu părul blond şi coadă de cal.
Ea venea din Est,
din ţara Papei. 
Te excita să o priveşti,
să-i spui ca nu semăna cu Karol 
Wojtyla.

Alessandro Moscè s-a născut la Ancona în 1969. 
A publicat antologia poeţilor italieni contemporani “Lirici e 
visionari” (Ancona, 2003), cărţile de eseuri critice “Luoghi 
del Novecento” (Marsilio, Venezia, 2004) şi “Tra due secoli” 
(Neftasia, Pesaro, 2007). Este autorul antologiei poeţilor 
italieni din a doua jumătate a secolului al XX-lea, tradusă în 
SUA, The New Italian Poetry (Gradiva, New York, 2006). 
A publicat volumele de poezii “L’odore dei vicoli”  
(I Quaderni del Battello Ebbro, Porretta Terme, 2004), 
“Stanze all’aperto” (Moretti&Vitali, Bergamo, 2008) şi 
“Hotel della notte” (Aragno, Torino, 2013). Este prezent în 
diverse antologii şi reviste italiene şi străine. A publicat 
eseul narativ “Il viaggiatore residente” (Cattedrale, Ancona, 
2009) şi romanul Il talento della malattia” (Avagliano, Roma, 
2012). Scrie critică literară în reviste şi ziare. Este tradus  
în Spania şi Mexic. A fondat şi conduce Premio Nazionale  
di Narrativa e Poesia „Città di Fabriano”.
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Nici măcar nu te saluta,
nu răpundea la impulsul
mîinii slabe.
Dar gara era uşoară pentru noi,
ca un tren care pleacă 
fără nimeni
şi aşteaptă o coincidenţă 
neprevăzută.
Emoţiile tale de copil
îmi lipsesc sub piele,
ca ochii polonezei
care nu mai serveşte cappuccino
feroviarilor exaltaţi

*  *  *
Din fîntîni urcau glasuri
erai sigur.
Din crăpături se inflitra
o pisică persană
care vorbea cu Dumnezeu.
Din tuneluri subterane
se traversau zidurile
ca fantomele.
Petreceai zilele
citind mistere,
crezînd ca tărîmul celălalt
se atinge cu buricele degetelor,
că tatăl tău ar fi ieşit 
dintr-un alt univers
să te salute, mai devreme sau mai 
tîrziu.
Dar nu ştiai unde să te-ntîlneşti 
cu el…

*  *  *
N-am să vin la cimitir
unde totul e inutil,
pînă şi piatra ta funerară,
spaţiul contre-jour
şi fotografia de culoare sepia.
N-am să te vizitez
pentru că noaptea poate să plece
fără un adio pentru un mîine sau un 
poimîine.
Acesta este contratimpul meu,
ca acela în care tu
vorbeai cu morţii.
Pe undeva saluţi,
pe vreo stradă umbli,
eşti,
acolo unde posibilul şi nimicul 

îşi dau mîna
şi timpul a pierdut numărătoarea

*  *  *
Sunt singur, bunicule,
fără hîrtiile copilăriei
în noaptea de octombrie
şi în vîrsta care mă urmăreşte.
Te spionam după-amiaza
în timp ce dormeai aici la noi
şi sforăiai cu lumina aprinsă
pe sofaua portocalie.
Azi este ca ultimul ieri
în familia primitoare 
a atîtor trecători
care nu obosesc să şoptească.
Te trăgeam de mustăţi,
număram împreună figurinele cu 
fotbalişti,
acultam meciurile la radio.
Ritualul dulcii treceri
după uşa ta
nu s-a terminat încă

*  *  *
Fotografiile în alb şi negru
încuiate într-un sertar
cele cu bicicletele noastre  albe
sau cele din prima zi de şcoală,
în faţa zidului
cu şorţul fără fundă…
Anotimpurile se pied
în chemarea cuţitaşlor
în hîrtiile desenate cu creioane 
colorate.
Săli de clasă încuiate cu cheia,
table abandonate,
caiete îngălbenite
rămase în întuneric,
ca misterul morţilor
care mă urmăreşte gol
pe o potecă din grădină.

*  *  *
Noroiul grădinii
îmi înghite pantofii
şi destinaţia nopţii
prin ochii larg deschişi.
Mă opresc şi spun 
că nimic nu-i adevărat,

că moartea nu există,
că ne leagă de o obsesie,
de un vis al propriei ei  
şmecherii.
Aş putea să telefonez,
să aud vocea bunicului
care nu s-a pierdut
în fundul străzii.
Moartea fuge
mai hoinară ca mine.

*  *  *
Indispoziţia eternului,
zicea poetul,
este universul oricărei vieţi,
ceva ce adună noaptea,
ce dezgroapă absenţele.
Grădina se sprijină
pe o tăcere ireală
iar eu cu ţigara în mînă
merg către suflarea mea,
către o altă diasporă
care se vede netedă
în încremenirea tomnatică
făcută numai din suflet,
din cîmpii triste,
din ceruri tumefiate.

CEASUL DE PERETE

Bate o altă oră
ceasul de perete
care are neştiutor
limbile celui care stă
în faţa ferestrei epuizate
la  casa de vizavi.
Bate infinitul tremurat al unui 
căscat,
sapă un plîns şi o durere  
la umăr,
întunericul şi somnul
morţii centenare.
Bate de după război
cînd ea îşi ia ridurile
de pe cadran şi de pe amintirile 
atîrnate în cui,
de pe mîinile care mişcă faţa de 
masă şi absenţa.

(Prezentare şi traducere: 
ELIZA MACADAN) 
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O DIMINEATÃ ÎN ATELIERUL LUIZEI CALA
Luisiana Calaidjoglu (Luiza Cala – pseudonim artistic) a 
expus în România, Grecia, Spania, SUA, Bulgaria, Franţa, 
Italia (20 expoziţii personale şi peste 30 expoziţii de grup). 
A semnat 20 coperte - 6 cărţi şi 12 casete de meditaţie; 
are lucrări în colecţii particulare în Grecia, Spania, Franţa, 
SUA, China, Canada, Olanda şi în colecţii de stat în Spania, 
Bulgaria, Franţa şi Italia. A obţinut: Premiul naţional Art 
top 2002; Premiul naţional Art top – România Magică 2004; 
Medalia de argint - M.C.A. Cannes Azur 2006; Medalia de 
aur – Grand Prix M.C.A. Cannes Azur 2007; Diploma de 
merit - Academia Internazionale d’Arte Moderna Roma 
2007. Este membru fondator al Clubului de Artă Solteris, 
al Clubului Rotary Mangalia (Asistent Guvernator), al 
LAMAJI-Sana şi membru în Scenderman şi Bulgarika - 
Bulgaria. Fondurile obţinute din vânzarea lucrărilor primei 
expoziţii personale au fost donate copiilor bolnavi de SIDA 
din Mangalia. La fiecare expoziţie personală donează o 
lucrare în scopuri caritabile. Pasiuni: lumina şi culorile 
Mediteranei, parapsihologia.

Amelia Stănescu: E linişte, e aparent atâta linişte la tine, 
Luiza. Privirea se loveşte curioasă de mulţimea copleşitoare 
a tablourilor ce ne înconjoară, fiecare dintre ele cu propria lor 
istorie, cu propria lor simbolistică. Pare că imaginarele lor buze 
colorate s-ar mişca într-un ritm ireal şi ne-ar spune… Luiza 
Cala, cum îţi vorbesc ţie toate aceste întrupări ale gândului, ale 
imaginaţiei tale fabuloase? Cum poţi trăi laolaltă cu toate aceste 
fapte de viaţă, mai vechi, mai noi?

Luiza Cala: Uneori, trecând pe stradă noaptea, căci atunci 
larma cotidiană nu împiedică dialogul nostru, aud strigătul caselor 
fără de tablouri. Câte o casă, una mai vorbăreaţă, îmi spune 
povestea ei şi a stăpânilor ei într-o agonizare dureroasă. Aşa am 
stabilit un cod secret de decorare mentală a lor cu lucrări vesele. 
Tristele case recunosc paşii mei şi îmi mulţumesc aprioric.. .

Casa mea este fericită de revărsarea de culori, de perpetua 
amintire a unor crâmpeie de viaţă, de vis. Întrupările acestea 
sunt precum rădăcinile adânci, adică îmi dau stabilitate, mă 
ancorează în azi.

A.S.: Cu ce ai putea compara un tablou şi cum ai transpune 
în cuvinte mariajul senzaţiilor determinate de forţa culorilor? Eu 
cred că este vorba de o terapie cromatică…

L.C.: Privirea noastră poposeşte în orice clipă pe un tablou: 
pe unul viu, trăit, sau pe unul împietrit, înveşnicit de un artist 
pe o pânză... Rolul artei este acela de a transmite emoţii, de a 
cultiva simţirea. E adevărat că se întâmplă să o şi pervertească... 
Fiecare lucrare a mea are ataşată un înger, demonii se tem 
de culorile mele arzătoare. Culoarea, sunetul, cuvântul, toate 
au efect terapeutic pentru spiritele care se învrednicesc să fie 
alinate, mângâiate de frumos.

A.S.: Are singurătatea un halou cromatic? Ce loc îşi are ea 
în viaţa ta?

L.C.: Nu ştiu ce-i aceea singurătatea! Multe lumi îmi 
populează existenţa. Paleta lumilor interioare este bogată, 
curcubeică, nelăsându-mă să mă plictisesc, să fiu singură. În 
ciuda faptului că m-am împrietenit profund cu singurătatea, eu 
sunt un om comunicativ, cu mulţi prieteni, cu nevoie periodică de 
socializare. Nu este o contradicţie în termeni, ambele aspecte 
mă întregesc, mă fac ceea ce sunt!

A.S.: Unde te regăseşti, Luiza Cala, cu cine îţi place să 
numeri clipele?

L.C.: Cu Timpul, Timpul care zideşte în amintiri nemuritoare 
fiecare simţire! Cu Amintirile mele, Amintiri de toate felurile...! 
Dorinţa mea este să-mi făuresc noi Amintiri, poate chiar unele 
esenţiale pentru existenţa mea pamânteană! Norocul meu 
este acela că reuşesc să-mi construiesc cu uşurinţă «un cuib» 
aproape oriunde, sunt adaptabilă. Mă armonizez lejer cu creatori 
din toate artele, cu oamenii buni şi frumoşi, cu locurile însorite şi 
calde. Mă simt acasă în Provence, Toscana, Coasta de Azur şi 
aş număra infinitul, nu doar clipele, cu oricine îmi este drag.

A.S.: La tine în atelier, de ceva vreme încoace, au loc Serile 
Cala-tiene – porţi deschise artei, sub diversele ei forme. Vorbeşte-
ne, te rog, despre acest proiect al tău, care adună multă lume, 
mulţi artişti – un nucleu magnetic al optimismului prin intermediul 
creaţiei.

L.C.: Casa mea a fost deschisă mereu oamenilor interesanţi, 
valoroşi, cu interioare frumos mobilate. Multă vreme m-am bucurat 
de întâlnirea cu ei într-un cerc restrâns, doar câţiva prieteni fiind 
invitaţi să participe la acele întâmplări speciale. Apoi am deschis 
porţile galeriei pentru mai mulţi împătimiţi de artă. Aici au avut 
loc concerte, lecturi de autor, dans, teatru, întâlniri cu oameni de 
înaltă spiritualitate din ţară şi străinătate. Atracţia către ezoteric 
este o altă latură a preocupărilor mele. Am găzduit şi întâlnirile 
cu doi lama tibetani. Îmi doresc să fac mult mai multe, dar lipsa 
de fonduri îmi împiedică gândul cel frumos. Serile Cala-tiene 
se bazează doar pe voluntariat. Acesta nu este un impediment, 
deoarece creatorii sunt cei mai generoşi oameni, dar e păcat că 
cei cu putinţă financiară nu vin alături de noi; apropierea de artişti 
i-ar îmbogăţi sufleteşte.

A.S.: Admir acum un perete plin de diplome naţionale, 
internaţionale (de excelenţă, de onoare, de merit), medalii…- 
răsplata harului tău creator. Şi, totuşi, Luiza Cala rămâne unul 
dintre cei mai modeşti artişti dintre toţi cei pe care eu îi cunosc. 
Ancorată în propria tăcere, dar, totodată, dornică să împartă 
cu blândeţe fapte bune şi gânduri frumoase. Nu crezi că ar fi 
fost mai potrivit să te fi născut şi trăit într-un alt colţ al lumii, în 
consonanţă cu delicateţea gesturilor tale? 

L.C.: Nu, colţul acesta de lume mi se potriveste, eu m-aş 
simţi bine oriune e cald... Dar vremurile, înverşunarea noastră, 
risipirea în neesenţial, abandonarea liniştii sufleteşti, impunerile 
nefireşti pe care le acceptăm obedienţi, amorţeala imaginaţiei, 
sexualitatea agresiv expusă, lipsa de rafinament, capcanele 
compromisului pe care deseori ne simţim nevoiţi să-l facem, 
patimile care ne târăsc în nefiresc, lipsa de măsură…, toate 
acestea nu-mi plac. Aş fi dorit să mă nasc într-un timp în care 
oamenii să nu mai fie despărţiţi de religie, politică, graniţe, un 
timp în care să fie uniţi într-o diversitate benefic fructificată!

A.S.: Îţi plac dimineţile? Închipuie-ţi că ai picta una precum cea 
de azi, în care soarele ne spală de păcate curăţindu-ne nu doar 
sufletul, ci toate aceste peneluri care abia aşteaptă să îţi simtă 
respiraţia palmei şi să dea contur din nou unei vieţi înrămate… 
Cum ar ieşi, deci, în ulei, această minunată dimineaţă de vară?

L.C.: La fel cum de fiecare dată când dormi mai mori puţin, tot 
aşa în fiecare dimineaţă te mai naşti o dată. Îmi plac începuturile, 
îmi plac dimineţile, chit că nu ştiu ce va urma! Cred că azi aş 
picta trei zeităţi împărtăşindu-şi din preaplin, fiecare cu menirea 
sa, cu lumea proprie. Tabloul s-ar numi: Frumuseţea Creatorului. 
În ultimul timp oamenii cred că fericirea se trăieşte pe fugă, doar 
creatorii mai ştiu că fericirea se naşte cu trudă şi durează cît 
opera lor. Societatea noastră îngrădeşte imaginaţia, ne vrea «în 
linie» . Artiştii sparg rândul, îndrăznesc să imagineze perspective 
noi, noi paradigme...

Fiţi imaginativi, fiţi creativi spre a vă păstra prospeţimea şi a 
omagia venirea voastră în aceată lume extraordinar de frumoasă, 
Terra, casa noastră în această întruchipare!

AMELIA 
STãnescu

,
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La curtile dorului

IPOSTAZE ALE DORULUI  
ÎN LIRICA POPULARã (ARIA VESTICã)

Înstrăinatul, solitarul, tânjind după locurile natale, după 
confluenţa cu absolutul, îşi împleteşte depărtarea şi strigătul cu 
cântecul şi se întâlneşte în suspendare cu călătorul, care e o altă 
ipostază a stării de dor:

„Cine m-a dat dorului
Aibă casa cucului
Şi odihna vântului,
Că nici cucul n-are casă,
Nici vântul ţară aleasă;
Vântul dacă se porneşte
Multe ţări le biruieşte,
Până la mine soseşte”.21

Dorul, uneori dorit, alteori alungat, stârneşte, cum este de 
aşteptat, şi reacţii contrare, surprinzătoare, aidoma unui abis 
deschis în faţă, ademenitor prin stranietate, înspăimântător prin 
măreţie, iar sufletul călător se leagă de vânt acceptat ca metaforă 
a mişcării, a unduirii. De aceea dorul, în pendularea sa, parcă 
primeşte ceva din imaterialitatea vântului. Bolnav de dor, dintr-un 
reflex de apărare, în urma unui şir de experienţe, obiectul caută să-l 
alunge, să se desprindă din stare, imaginându-şi izvorul ancestral 
al acesteia. Alungat spre origini („curţile dorului”, „ciuca” sau „cuca 
dorului”, „puntea dorului”, „casa dorului” – dar de cele mai multe ori 
nelocalizate), se încearcă o precizare prin golirea stării de dor de 
obiect:

„M-am aflat dat gândului 
La curţile dorului, 
Unde-s porţile deschise, 
Mândrele pe table scrise”.22

sau: 

„În poiana codrului, 
Unde-i ciuca dorului”.23

sau:

„Unde-i miez de-al codrului
Îi şi puntea dorului”24 etc.

În cazul versurilor:

„Cine n-are dor şi n-are
Îi ca apa de pe mare
Lină şi cu stâmpărare,
Dară eu trăiesc cu dor
Ca şi apa din izvor
Şi n-am stâmpăr până mor”.25

absenţa stării de dor ar însemna o lipsă de complexitate şi fremătare 
(dinamism) interioară, iar prezenţa ei o tulburare permanentă a 
armoniei interioare. Aceste calităţi opuse sunt alăturate metaforic 
apei de mare („stătătoare”) şi apei de izvor – în permanentă 
zbatere şi curgere, într-o fericită explicitare concretă a deosebirilor 
(diferenţelor) dintre apolinic şi dionisiac.

Admiţând ipostaza de călător a dorului, înspre culmea învăluită 
în ceaţă, împărăţia unde se pare că el este atotstăpânitor, l-am putea 
numi şi zburător, astfel primind şi accepţiunea de stare de nelinişte 

inexplicabilă şi învăluitoare, care fură inima tinerelor pubere 
– şi exemple în acest sens putem găsi şi în poezia noastră 
cultă, începând cu balada „Zburătorul” a lui Ion Heliade 
Rădulescu. 

Dragostea şi moartea, date care ţin de destinul 
fiecărui individ nu pot fi ocolite de nimeni. Ipostaziat în 
dragoste, dorul ocupă un spaţiu întins în lirica populară. 
Iubirea duce la manifestări sentimentale cu atitudini 
contemplative, pasive. În lirica păstorească fiorul dorului 
este cel mai des întâlnit, fiindcă păstorul, aflat singur între 

cer şi pământ, poartă în fiinţa sa un conflict: pe de o parte, fiind legat 
de îndeletnicire şi natură, iar pe de alta, de fiinţa iubită, adeseori 
rămasă undeva departe. Forţa covârşitoare a dragostei o scoate din 
convenienţe, din cadrul etic obişnuit, ridicând-o deasupra, ca pe o 
izbândă a firii:

„Dragostea unde se pune
Nici îi frică, nici ruşine,
Nici îi temere de nime;
Dragostea unde se lasă
De nimica nu-i mai pasă”.26

Dar zâmbetul dragostei trebuie să înflorească pe ambele 
chipuri, unite în pasiune. De multe ori întâlnim în lirica populară 
situaţii când, fie unul, fie celălalt, fie o a treia voinţă (părinţi, duşmani, 
diferenţieri sociale) abat lucrurile de la ordinea lor firească. Dragostea 
e oglindită începând de la primele tresăriri ale fiorului, până la focul 
care mistuie, de la lacrima de regret, la împlinire.

Iată descris farmecul ochilor:

„Mândro, ochişorii tăi
Ca vişina din ultoi,
Când ţi-i sui, când ţi-i cobori
Din picioare mă dobori”.27

şi al sprâncenelor:

„Mândra cu sprâncene late
Te bagă-n grele păcate
Dar de scos nu te mai scoate”.28

mersul:

„Copiliţă de pe şes
Te-o iubit badea pe mers,
Că ţi-e mersul legănat
Cu dragoste mestecat”.29

atribute suficiente pentru a aprinde rugul iubirii.
Conştiinţa frumuseţii fizice şi a împărtăşirii sentimentelor 

aduce un uşor aer de infatuare din partea tinerei fete:

„Cântă cucu-n par de vie
Şi-acolo este-o chilie
Cu muşcată şi tămâie,
Dragul meu acolo scrie.
Şi când scrie, 
 mă mângâie,
Când citeşte, 
 mă topeşte,
Cu cerul mă potriveşte;
Cu luna, cu stelele,
Cu dragi rândunelele;
Cu luna, cu soarele,
Cu dragi căprioarele”.30

21. Lucian Blaga, Antologie…, p. 11
22. Ovidiu Papadima, Poezia populară a înstrăinării şi dorului, 
în L.L.-VII, 1963, p. 223 şi urm.
23. Ibidem
24. Ibidem
25. Enea Hodoş, Cântece bănăţene, Caransebeş, 1898, p. 39
26. Lucian Blaga, Antologie…, p. 207
27. Ibidem, p. 187
28. Ibidem, p. 190
29. Ibidem, p. 191
30. Ibidem, p. 183
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