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Nunta 
 
Şi iată cum cerul poate să-ncapă 
sub simplul arc al unei porţi cu brad 
cum orele se caută mirese 
rotindu-se sub vălul fetei alb 
şi iată cum în ceasul născocit 
de ochi şi mâini 
se va ivi un mire 
acelaşi zeu alesul încarnat 
să ţeasă fir gingaşelor idile 
va fi ca începutul unei linişti 
nici nu vom şti cum s-or fi petrecut 
tac uşile care veghează taina 
iar noaptea cea mai lungă 
n-a trecut  

Saga

o divinitate sălbatică 
hrăneşte teama de sine 
frica de cuvântul aventuros 
prin carnea obosită a poemului 
stropi de sânge acoperă 
casa tatălui 
muţenia mamei 
pielea albastră a fratelui 
lumina stinge gongurile 
ieşirii din minţi 
care-mi sparge timpanele 
în ţărâna proaspătă 
abia răsturnată 
avansează încet 
nemilos 
imperiul furnicilor 
sacre

Vă e foame păpuşilor

discuţii ştiri alimentare cozi abulice 
vă e foame păpuşilor 
cozile culturale cam rare 
cei simpli sunt fericiţi
umplu de-a valma cămările iernii posedă
garantate carpete ale fericirii (şăgalnice 
răpiri din serai) rufe de chefuială 

costumaţia cu care-ţi pot striga-n faţă 
nestingheriţi ca nişte 
gâşte obraznice solidare: 
ce dacă ai carte (cu alte cuvinte 
proasto!) cam la fel mi-a zis odată  
tanti analfabeta în carne şi oase 
când o durea capul de casnică 
fiindcă o deranjau glasurile copiilor 
zvăpăindu-se-n luminile soarelui 
zgârcit răspândite peste trotuare 
am plecat instinctiv capu-ntre umeri 
acestea fiind spuse a trântit 
          cu îndemânare 
uşa apartamentului 
nu am avut şi nici n-am vrut 
cu ce să mai lupt prin culoarele 
spaimelor mele 
unde-mi pierd răbdarea încrederea 
al echilibrului scut

Trup de aburi

timpuri de scris versuri or fi-n 
murmurul câtor vii nostalgii 
îndrăcite tempouri 
vase meniuri crosuri prin piaţă 
printre alţi grijulii 
întâmplări fixe toarnă tipare strâmte 
existenţei raţiunii de-a fi 
dâre drumuri 
până la frigiderul mătăhălos 
spre balena rufelor nesăţioasă 
cu mâini umede trup de aburi 
mirosind eroic a supe 
      şi dulci zarzavaturi 
trăgând în piept aerul patetic  
al răbdării 
năzuind nostalgic la fotoliul ros,la raftul
bibliotecii-spunându-le-n gând 
   "eu prieteni
mai am încă treabă"
mai pun degetele pe frunţile calde-ale  
fiilor
mai pudrez şi împart plăcinta cu mere 
mai umplu plase mai semnez o condică 
mai visez că voi scrie că voi citi 
să-mi recapăt puterile-mi  
extraterestre

ANGELA 
NACHE MAMIER

Tulpini de răcoare

câte braţe şi degete are pământul 
câte pupile uscate-n noroi 
umbrele plopilor dor cum se-ntorc 
întâlnind peste tot doar o iarbă prăfoasă 
răsucind în mareea de asfalt şi beton 
rădăcinile albe rădăcina lor groasă 
cu un braţ zvârcolindu-se-n somn 
îndărătnic 
insurecţia sevei construieşte tulpini 
de răcoare 
şi brazde-n tărâmul luminii 
albastru 
tâmpla oraşului crin aburind 
în mantaua de mătase şi ceaţă îşi 
revarsă polenul sclipind 
în volutele alb încordate-ale zilei 
şi-n vlaga zemoasă- 
răsăritul de soare- 
fructul cu care-şi mângâie buzele vii 
dimineaţa

Înţeleptul

umbra vârstei în supliciul bătrâneţii 
omul îngândurat ştie ceva 
între noi şi el sunt întrebări 
şi răspunsuri covârşitoare 
cum facem schimbul 
un pământ ponosit de iluzii în priviri 
el mângâie pe genunchi 
umed rumeguşul singurătăţii 
din omături respiră grauri de ceară 
litanii curmate cu un gest solitar 
omul îngândurat pe distanţe enorme 
ştie ceva 
cum tace surâde cum nici nu ne-aude 
cum poate ne trece 
prin nepreţuită inima sa

Epicentru domestic

trupul răsucit în toate sensurile 
epicentrul aceste plase-ncărcate 
umerii părul toate aceste miresme 
        te-ascultă 
îmi spui iubito mirosul tău 
de fapt am mirosul mâncării  
aburinde pe masă 
nemaigândind la prea mult altceva 
am cumpărat carne cartofi 
perdeluţe scrobite-adecvat 
fabrică un somn de pudră-n fereastră 
în abundenţa cuminte 
pe care bărbat şi femeie o-mpart 
ca pe o hrană albastră
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DAN 
CIUPUREANU
S-a calmat și Parisul

Stăteam chircit într-un colţ
nimeni nu putea veni din spate
focalizam parterul urgenţelor
ieşeau şi intrau se deghizau şi reveneau
mă înecam aveau impresia că leşin
scenariul de la parterul spitalului mă ţinea treaz improvizau
aduceau persoane cu care avusesem contact din întâmplare
le făceam un semn scurt din cap că nu sunt ei apoi îi luau
îi băgau câte trei în salon şi-i scoteau bandajaţi
credeam că îi băteau le dădeau ceva să-i sedeze
sau le dădeau în primire pe tărgi rude muribunde
cineva mă observa din alt colţ şi-şi nota reacţiile mele
„e oacheş în obraji uite-l cum trece şi uite-l cum vine”
după patru ore am vrut să plec
un brancardier s-a pus în dreptul ieşirii
mi-a făcut cu ochiul şi a început să fluiere insinuant

brusc au plecat toţi prietena mea mă ţinea de mână
ea nu ar fi avut cum să observe scenariul
nici măcar nu-şi dădea seama cine era de la serviciile secrete
ce-i drept erau foarte bine deghizaţi în doctori
o fată se scărpinase pe şold şi-am putut vedea tocul pistolului
luminile s-au stins doar o lumină oarbă venea dinspre recepţie
îi aduseseră pe cei mai tari dintre cei mai tari
înţeleseseră că nu era simplu cu mine
aveau la fel ca şi mine simţul mirosului dezvoltat
vorbeau în parabole ne înţelegeam din priviri
aveau expresii de neclintit erau un fel de monştri
când prietena mea nu era atentă unul mi-a făcut semn
să număr afişele de pe pereţi
din doi în doi apoi să revin din trei în trei
mesajul era cât se putea de clar
dacă nu cedezi te băgăm la gripa aviară
acela era singurul loc unde mă puteau ţine în carantină
de unde probabil nu m-aş mai fi întors
m-am oprit să mă gândesc credeau că refuzasem propunerea
au trecut la ultimul scenariu
uşile s-au deschis au dat drumul la besame mucho 
     de cesaria evora
mesajul era ca s-o sărut pentru ultima dată
un alt agent împingea un cărucior cu un bebe de jucărie
era ultimatumul ori familie ori gripa aviară
cu besame mucho şi compania am înţeles aluzia 
              şi m-am înfuriat

în timp ce prietena mea s-a dus la baie
am plecat la recepţie şi l-am rugat
să caute două pastile puse deoparte pentru mine
i-am zis că o vreau doar pe cea roşie
şi să pună nancy sinatra cu bang bang
declaraţia mea era în melodie au înţeles
când prietena mea a revenit ne-au chemat în cabinet
mi-au dat pastila roşie şi-am plecat acasă

ea adormise eu mă ridicasem
telefonul căruia îi scosesem bateria 
a început să sune era numărul poliţiei
un tip m-a rugat să mă întind la loc şi să adorm

pentru că acum suntem în siguranţă
s-a calmat şi Parisul.

poezie cu toate cuvintele
	 	 	 	 Mamei	mele

Am urmărit-o îndeaproape din umbră
mişcările ei obsesive
ca şi cum ar gândi o orchestră 
cu începutul şi cu sfârşitul concomitent
ca şi cum ar ţese o poezie cu toate cuvintele
iar prin mişcări de puzzle ar lua o formă 
divinitatea o agasează însuşi fiul vorbeşte în dodii
demonii sunt nişte clarvăzători şi profeţi
de la ei vine şi poezia.

Invazia degetelor

Urcau pe ziduri 
pereţii erau o mare de amprente
tataie aştepta pe şezlong se lăsa masat pe cap
îl masau şi pe picioare făcea bine la circulaţie 
învăţase de la invazia din şaptezeci că nu trebuie să-i fie frică
doamna Tanţi de la colţ o nimfomană prin excelenţă 
                                                                   învăţase secretul
se dezbrăca şi aştepta minunea în pat
în barul de la cizmărie amenajaseră o cuşcă în jurul pianului
se lăsa cu un recital de jazz pe cinste 
       cei mai în vârstă apreciau
Marian căruia îi ziceam Rambo îşi legase un deget la gât
făcea glume cu fetele din sat le propunea împrumutarea 
degetului mişcător
de altfel nici nu mai avea clei în urechi 
spărgătorii de magazine îşi opriseră şi ei câteva
le dădeau drumul deschideau orice 

după amprente poliţia nu avea pe cine să acuze
cineva îmi zicea că nu ştiu să profit
îmi era frică am stat o săptămână ascuns în pod 
ajunsesem să am o repulsie faţă de propriile-mi degete

Poesis
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CORINA GINA
PAPOUIS
Apucându-l 
 
ridică-te
ridică-te şi umblă îţi zic
ori vrei să fii cărat cu roaba la groapa cu ceilalţi
ce-mi stai chircit între pături cu pumnii la gură
în nopţile albe şi reci,
ca-n pian clapele

te scoală, blegule bleg
vrei lapte? dude? lego?
vrei trup de bărbat? inimă de copil?
ai tras după tine un tanc peste carne şi oase
şi-acum te culci peste ele
le pipăi, le pupi şi le mângâi pe cap

hai, mişcă un deget
spală un geam, udă un ficus
fă viaţă în jur
Merde! arăţi ca o ploaie de vară-n găleată
pune-ţi bigudiuri, caută-ţi rujul, fă piruete-n vitrină,
umbră de femeie nebună
ţi-am adus Rumi şi Lulu şi un braţ de buline

degeaba-ţi rozi unghiile cu nasul în zid şi genunchii la piept
degeaba te prelingi peste pereţi ca igrasia
degeaba mori, degeaba iubeşti
sufleţel, de n-ai fi al meu aş râde de tine
până la ultima noastră lacrimă

Dum vita est 
(spes est) | 

în locul ăsta au cam de toate
tablouri cu zâmbete şi gropi
proaspăt săpate ca nişte răsaduri de primăvară
din care nu încolţeşte nimic

au teatru de păpuşi cu plâns imprimat pe bandă
şi oameni împăiaţi în poziţii fericite
pe scenă şi acasă
au copii desenaţi în pântecul mamelor cu tătici 
              ţinându-i de mână
ca pe nişte mânere de lemn

au parade, covrigi şi insigne de ofiţeri 
        îngropaţi cu ceremonii

în stânga un bărbat sărută poza iubitei 
   cu urna soţiei pe genunchi
bunicile care croşetează pe banca din dreapta
au lumânări aprinse de jur împrejur

iar nepoţii lor îşi aşază din timp
trotinetele sub autobuz

deasupra doar nori ce au învăţat 
   cum să ţină ploaia în ei
mă întind
şi iarba se culcă sub mine
ca o femeie ameninţată cu pumnul

mă privesc de sus dintr-un colţ de cer
mai închis ca buzele noastre
te admir în oglindă făcându-ţi nod la cravată

când te-ai întors eu deja trăisem

E.T. - [DC] 
A DreamWorks Production   

vreau 
o viaţă Steven Spielberg
unde eroina principală cade de pe cal
şi o femeie oarecare se ridică, îşi dă jos costumul, 
     ia banii şi pleacă
vreau să-mi rezolv toate chestiunile sufleteşti cu un singur fax
fără psihanaliză, cabernet şi google
vreau să-mi tai venele din dragoste necondiţionată 
          şi să sângerez un kilogram de ketchup 
vreau să alerg înaintea dinozaurilor
să mă caţăr pe gardul electric şi să le fac cu mâna
vreau să cunosc marţieni şi oameni cu capul vânăt
de care să nu mă mai sperii,
cu care să ronţăi floricele de porumb şi să beau Grolsch
vreau navete spaţiale, elicoptere şi motociclete Ducati 
      cu super blasting powers
0 trafic, capiche?
vreau cât mai multe trucaje
delfini în cadă
aurore boreale de 3 ori pe zi
a touch-screen heart
şi Johnny Depp înainte de micul dejun
vreau scenariul complet în original
un creion roşu şi un megafon
prin care uneori
să strig din fundul plămânilor
CUT!
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FLORINA 
HUZOAICA

Poesis

copacul vieţii 
embrion fiind simţeam cum mama îşi împreuna mâinile
tocindu-şi genunchii de pietre şi cântând cerului s-o cruţe
nocturnele în la minor îmi vindecau ochii încă neformaţi
mă aşezam mai bine şi citeam ziarul împreună cu tata
lumina divină străpungea pereţii şi adesea mă jucam 
           cu razele ei
vecina asculta heavy metal şi bunica bătea în ţevi
eu îndesam cocoloaşe de pâine în buricele degetelor 
ca să crească mai repede să ies afară din mama
în iarna aceea era să mă înec cu bomboane
l-am văzut şi pe moş John de la 7 cum căuta prin gunoaie

mama dormea cu burta în sus
noaptea puteam să văd stelele prin tavanul crăpat
cunoşteam toate galaxiile

acum nu mai ştiu nimic

oameni în alb care nu erau îngeri 
m-au smuls cu furie din pântecul mamei
ea plângea mă ţinea strâns înăuntrul ei 
şi nu voia să îmi dea drumul
dar m-au obligat să plec
doar oamenii pleacă neîncetat
acasă în clasă la şcoală spre stânga
peste ocean pe Lună pentru totdeauna

nările mi s-au umplut de aer mucegăit
m-au spălat cu leşie şi cu şampon expirat
m-au învelit în cârpe şi m-au arătat lumii
mama plângea şi se agita ca un fluture prins
au uitat-o pe masă împreună cu instrumentele lor ascuţite
au lăsat-o să arunce în noapte durerea şi golul rămas
mama zâmbea tavanului cu sufletul scos

uneori mă întreb de ce cafeaua are gust de pământ
de ce-mi tremură buzele când Victor mă sărută 
         cu urme de vânt
şi de ce pe obraz curge apa aceasta sărată 
         atunci când zâmbesc

poate atunci aş fi ştiut

acum sunt tot într-un pântec
viaţa e doar un pântec mai mare
şi moartea e un pântec 
unul în care bunicul doarme cuminte

sunt prinsă aici în cuvintele pe care mă tem să le spun
dar măcar eu nu o să rup cu tristeţe din mine 
                               nici o bucată de carne 
pe care în final s-o arunc lumii ca unui câine blând

dormi sau te prefaci?

bunicul meu a murit de şapte ani 
continuă să moară în mine mereu;

tot ce am a căzut pe podea,
venele mi se strâng, palpitează, iau forme 

        de crengi
mă împiedic de trepte, dulapuri, ferestre
lemnul mă face să tremur când îi simt mirosul dulce-amărui;
sicriul era din gorun uscat

tâmplarii sunt fericiţi să se culce în rumeguş

străzile au fost mai înguste când mă ţinea de mână 
                cu mâna lui mare
soarele exista fără săgeţi de întuneric, rotund şi palid 
           la fel ca orbitele unui fumător
ţigările se fumau singure împreună cu vântul 
                se iubeau egoist

câinii latră, eu îi înjur pe cei de la Enel 

încă o zală pusă-n lanţul acesta de plumb,
încă o cafea neterminată sau băută cu scârbă
speram că mă va apropia puţin de el,
de cafelele făcute, în copilarie, din pământ
nu îl mai văd acum nici în vise 
deşi mă întind în lumină
sunt mai oarbă decât o râmă bolnavă;
mă înfurii pe puştii anonimi şi pe bunicii lor

tot ce vreau să spun a fost deja spus
doar un alt adolescent anonim, cu frustrări, 
fără facebook

dar să ştii că îl voi urma în întuneric
deşi a devenit o fantasmă 
îmi provoacă un déjà-vu alb-negru
e un fel de Dumnezeu inexistent şi rece
să cred în el e la fel cu a crede-n Moş Crăciun;
tot ce pot simţi este vidul din mine
şi nu am ştiut niciodată să-i spun 
c-a murit prea repede, că  m-am născut prea târziu

mi se pare că pierd bucăţi consistente din suflet
nu mai am certitudinea că exist 

„ Ce-i asta « moarte »? Te duci şi nu mai vii ? 
        Dar unde te duci? 
E departe, e frumos, sunt alţi oameni acolo? 
Ei nu te lasă să vii, sau nu vrei tu? ”

nu a mai rămas nimic din tine
cămăşile tale în carouri au fost donate străinilor

e poetic să plângi în întuneric
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DORIN 
COZAN
A minţi este o adevărată virtute

Să nu crezi că eu plâng; plânsul e pentru poeţi şi copile. 
Deşi, mărturisesc, în ultima vreme ca un lunatec 
             luna cu orele privesc. 
Îmi amintesc geamătul tău. Şi îmi vine să râd.
Râsul unui bărbat singur, în grădină, cu tălpile goale. 
Tu ştii că stau neclintit lângă ţărâna proaspătă, înfipt în hârleţ? 
Am un orbete care-mi mănâncă florile. Asta e. 
             De un an mă tot lupt cu el. 
Am să-i despic vara asta unsuroasa-i căpăţână cum loveşti 
             cepul unui butoi cu vin negru. 
Nu primi cu scârbă mâinile mele, voi reuşi într-o zi. 
Oamenii sunt nebuni pe aici. Le-aş putea spune: 
Cea care-mi linge mâinile e sora mea. Vino
pe întuneric, peste o mie de clopoţei voi asculta cu urechea 
lipită de pântecul tău. Îmi vei dărui un copil, dimineaţa. 
În trei zile, va creşte cât alţii în trei ani. Apoi, peste încă trei, 
va avea proprii copii, alergând pe un câmp mare de flori 
     – pântecul tău.
Vezi ce aberaţii pot scoate într-un minut privind luna? 
     Asta pentru că azi 
Când ai întrebat: eşti ok? 
Eu am zis: sunt. Şi tocmai murisem. 
(ca să vezi, mortul vorbea)
Prin păr îţi trece luna descărnate crengi, ticul poetic, ancestral. 
Mi-e dor să te
În altceva nu mai cred. 
Cum ar spune Isus: 
“ceea ce trebuie să faci, fă repede”

Dealul tău cu brânduşe

Când o luam cu tata pe deal 
vorbeam tare, să audă pământul; 
aruncam cuţitul în el 
şi scoteam pentru mama brânduşe.
Mâna mea stângă atingea firul ierbii, 
Mâna mea dreaptă umărul tatii şi cerul. 
Tălpile goale încăpeau în tălpile lui, 
Soarele lui era soarele meu 
Pumnul meu se potrivea în pământul lui.
-Din ce m-am născut, tată? am întrebat deodată, 
decojind cu lama cuţitului bulbul de glod şi furnici. 
Din cer? Din pământ? 
Ai spus: “Doamne, Doamne ...” 
Ai spus „mulţumesc"?
- Nu striga, fiule! Încă nu te-ai născut! 

Dar o vei face curând! zise el, cu ţigara în gură şi mâna căuş, 
scuturând din chibrit. 
- Să-mi spui atunci cum a fost! 
Şi m-a privit cum un câine îşi priveşte stăpânul.
Am mers o vreme împreună, tăcuţi. 
Dealul creştea văzând cu ochii. Cerul se lăsa tot mai greu 
pe umerii mei şi ai lui. 
Într-un colţ, Dumnezeu desprindea cu dalta câteva vrăbii. 
Apoi, am luat-o înainte. 
- “Du-te!” mi-a zis. „Eu mă uit înapoi, după mama.” 
M-am uitat şi eu, cu mâna tremurând, streaşină. 
Nu se vedea nimic în curte. Nu se vedea nimic 
    în spatele casei, pe câmp. 
Nimic nu mişca 
în sufletul lui.
Am continuat să merg. Simţeam picioarele tatii 
cum intrau în pământ, 
până la glezne, 
până mai sus, la genunchi. 
Îmi făcea semn să mă duc şi parcă râdea, 
cu ţigara în colţul gurii, un muc pe sfârşite.
Vorbeam tare, să audă pământul. 
Aruncam în el cuţitul şi călcam peste bulbi. 
Din când în când mâna mea stângă atingea 
ceva foarte tare, mâna mea dreaptă, nimic. 
Mă ridicam tot mai mult, 
făcusem câteva alegeri fericite, 
făcusem şi nunta, aveam şi copii. 
Mai că şi ei ar fi urcat alături de mine 
când întrebau: 
„-Tată, ce-i aia, deal? 
Da` brânduşă? 
Cuţit? 
Vrabie?”
Le răspund tare, să audă şi tata din urmă: 
- E aşa şi pe dincolo, tată! 
Aşa să ştii.
Mulţumesc.

Ah

Sufletul meu, cum mă iubeşti tu? 
Fii atent, iubitorul meu, ce sunt eu pentru tine: 
Sunt un bărbat, aşa e? Sunt mai mult? Şi mai mult? 
Îngerul care mângâie Soarele mort? 
Animalul de circ, care sfâşie tot? 
Fir de iarbă, neînceput?
Nimeni nu ştie. Tu crezi că ştii. 
Eu ştiu ceva. Şi atât. 
Lumea doarme. “Să visăm câmpuri de flori”, aşa zic. 
Degetele noastre, lipite în pumn, 
sunt tot ce avem mai frumos.
Sufletul meu, iartă-mă că întreb: 
ce suntem noi acum? Ce logică proastă ne ţine în viaţă? 
Mai ştii ce e zborul? 
Ia-mă de mână. 
Eu ştiu ceva: mă iubeşti. 
Şi atât.
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ADRIANA 
CHIDU
1.

Sf.  Gheorghe era un copil mic
Cuminţenia era arma culcată 
            la picioarele Balaurului 

Şi doamne doamne dormea aşezat pe 
un colţ de piele solzoasă aşteptând   
timpul să îl crească să-l înconjoare 
cu armuri şi turnuri de pază, cu 
biserici goale cu drepturi de autor, 
cu ereziaci, cu focuri, cu flamuri îm-
prăştiate, păduri trupeşti, praf din 
aripi de molii, sentimente întinse 
pe felia de pâine cu unt, dimineţi în 
care depresia îţi spune să nu te mai 
scoli, seri în care te prăbuşeşti cu 
recunoştinţă, în visul în care sfântul 
gheorghe era un copil mic

2.

acum mă transfer în porţiunea curată 
               a casei
lipiciul zilei de azi vine din alte vieţi
bântuirea mă mai supără când apar
cuvinte noi împrumutate
ce  atârnă de clanţa uşii
e deschisă
tot timpul
nu trebuie să vă sfiiţi
eu sunt deja înfricoşată
………………………………………

3.

am stat înţepenită într-un fotoliu
tot încercând să explic cum relaţiile
se rotesc în podul casei
în curte vecinului
sub aripa găinii
că oul trebuie spart indiferent de 
consecinţe şi oala fiartă in coajă
servită pe stradă
sau în staţia de autobuz din faţa casei
că prietenii au înnebunit sau au murit
sau au plecat sau picteză de nu se văd
sau pur şi simplu ţi se spune că 
Dumnezeu are grijă de noi toţi şi atât

4.

memoria mea e ca  
o pâine dospită prea  
mult, goluri mici şi  
dese întrerup con-
tinuitatea poveştii, 
flaşuri ciudate

răscolesc somnul de la miezul nopţii, 

mă văd în barul de la Împăratul Roma-
nilor la 9 dimineaţa, stăteam la masa 
de la ferestră din spate, draperiile de 
catifea vişinie grele, erau strânse şi prin 
vitrină pătrundea soarele proaspăt, 
beam votcă şi ascultam concertul 
pentru vioară de Beethoven. Domnul 
Ivănescu plătea invariabil consumaţia.
Acum îl văd vorbind şi zâmbind, beam 
cantităţi uriaşe de votcă şi nu se în-
tâmpla să ni se împleticească vorbirea 
dimpotrivă totul se sublima, se subţia, 
lumina devenea aurie şi beethoven în- 
duioşa am fi vrut să reauzim un pasaj 
să se repete o frază muzicală dar bar- 
manul meloman, din îngăduinţa căruia  
ne împărtăşeam, era nemilos, concer-
tul de dimineaţă era derulat fără între- 
ruperi, reluări sau pauze, şi noi beam 
cantităţi uriaşe de votcă de la nouă di- 
mineaţa trecând în revistă cărţi fabu-
loase numai bune de citit. Îl văd dar 
nu-l mai aud, îi văd zâmbetul câteodată 
ironic câteodată duios, soarele cădea pe 
faţa lui, eu stăteam cu spatele la stradă, 
invariabil şi soarele se reflecta în părul 
arămiu şi lung, ca un poem, fascinant 
pentru el aşa cum eu eram fascinată 
de cuvintele lui pe care nu mi le mai 
amintesc, m-am străduit să uit tot chiar 
şi această dimineaţă încăpăţânată ce 
a supravieţuit, dincolo de înfricoşarea 
nebună a unor vremi ce încă nu s-au 
sfârşit

5.

sunt dealuri aşezate 
în locul nicăieri
 anume puse
să sară îngeri
peste ele
din alte dealuri nicăieri
prietenii jelesc
închişi în spaţii
de demult
cînd visele trăiau 

în locul plin de iarbă
copacii palizi îşi extindeau prezentul
până întrun drum spre cer
o privire 

6.

de ce mi-aş face griji

cu mâinile pline de sânge
număr boabele de orez
risipite prin casă
spunând
de ce mi-aş face griji ?
de ce mi-aş face griji ?
şoriceii s-au dus la culcare
puricii m-au sărutat
animăluţul imaginar are lesa pusă
cactusul matusalemic
are amintirile intacte
toate cariile din fotoliul mătuşii
şi-au făcut testament
acum numai boabele de orez
mai au probleme de memorie
mai au impresia că un chinez le-a pictat
harnic
 chipul meu
insuportabil
adunat în saci
numerotaţi 
 remarcile mamei
azi ai smuls mizeria din baie
ai adus în faţa uşii un preş
te-ai făcut că trăzneşti
în moalele capului
toţi păianjenii pe care i-ai rugat frumos
să-şi lase pânzele afară când intră în casă
când te calcă pe boabe
boabe
în genunchi
cu mâinile pline de sânge
cu profilul destrămat de concurenţă
o boabă de orez cu o carte în mână
se face că scrie 
şi scrie
o număr şi pe asta
o prietenie se duce după dulapul 
   din bucătărie
şi nu mai vrea s-a săturat
mă părăseşte
şi-şi ia şi boaba de orez personală
hormonii au căzut epuizaţi
în vaza de cristal
cadou de nuntă
acum mă uit pe fereastră
fereastra are o sticlă mată
de ce mi-aş face griji ?
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ALINA MARIETA  
ION
Moara cuvintelor

Se macină printre dinţi
fără-ncetare mii de sensuri
printre cuvinte, superioare,
pentru haimanelele de judecăţi 
   şi învăţături.
Însă  neminţit, sufletul
se lipeşte de coaste şi-şi ia avânt, 
cu toata râvna, înainte,
când începe să se tocmească, modest 
   şi frumos.
Se ciocneşte de graiuri colţuroase
şi cu sfială trece peste rând,
să rostească câte ceva
în numele blândeţii şi milei.
Se trezeşte prigonit şi stors de vlagă
în lumea pătrunzătoare şi umplută
de forme nesfârşite fără corp
aruncate, deodată, grămadă într-un colţ.
Se hotărî să nu mai zică nimic,
o să se uite tontolog şi în taină
la scrânteala desăvârşită 
ce iese pe gură.

Mecanica chiftelei

Diluţii agregate din gheaţă şi fier
se scurg foarte încet pe marginea mesei
şi amestecătura de amare închipuiri
apropie clisa lividă de-un lat de palmă
într-o chiftea molfăită.
Mă uit mai bine-n oala de lut
ce zace pe mobila compactă, roze,
şi-mi zic că mai bine o arunc.
N-am de ce s-o mai ţin
în adâncitura din maxilă, 
căci e otravită toată de gânduri.

Detalii nesemnificative

În raiduri sociologice
de interviuri telecomandate
mă plimb pe uliţe lungi 
şi netede ca oglinda.
N-apuc să văd îndestularea,
căci neistovită, pasărea sărăciei,

în cântările ei neoficiale,
se stabileşte la gura cârciumei din sat.
Un copil cu maleta albastră 
  trasă peste urechi,
cu pantalonii rupţi pe-un crac,
cerşea cu ochii proptiţi într-o căutătură
o mână de ţigări
sau măcar doi biştari, de o cafea mică.
Îi zic că nu-i dau,
îl întreb de mamă şi de tată,
de fraţi, de surori,
şi-i întind mâna protectoare.
Se uită la mine căpiat
şi-mi cere iarăşi bani.
Colţul bodegii răsună 
de alte trei glasuri firave
ce râd şi chicotesc, înţelenite,
de noi şi de toate.
Sătul de reprezentaţia fără plată,
o goneşte jigărit ca un câine
şi fug împreună 
vânaţi de vedenii şi frici.
Nu ştiu ce e mai rău
că lumea zace-năuntru moartă
sau că afară nu mai mişcă nimic.
Mă uit peste case şi mă adun 
fără vlagă, lângă-un gard.

Vând fluturi

Nesocotită e arderea stăruinţelor
pe lângă mâna trândavă
ce atârnă senină-nspre pământ.
O iei în palmele tale, o netezeşti uşor
în liniile ce-nşeală cu putere văzul.
Vraja mecanică te sileşte 
s-o încălzeşti uşor,
crezând că amăgirea-i leacul,
şi toţi fluturii se fac ghem
în punga tubului digestiv
bezmetici şi fricoşi.
Am să-i vând pe toţi duminică-n talcioc
pe-un sfanţ
de m-o târî trupul însuşi
până acolo.
Dar lipsită de curaj 
lepăd pătimitor belşugul cărnii
şi braţul cade inert.

Păcănele

Să mai dau o mână, sau nu?!
Aceasta e marea întrebare. 
Mă văd nevoită să continui
şi să joc până la epuizare,
pentru că viaţa asta necesită fler
şi voinţă. 
Îmi vine să plâng de ciudă
că zgrunţuroasa săvârşire
e salvată pe veci
între întâmplate şi neîntâmplate, încă. 
Cu preţul cuprins în virgula cerească
se cumpără electronic substanţă şi forţă
şi-mi vine rândul iară
să dau cărţile pe jos.

Schimbare de dată

Dacă se dezgheaţă cu dibăcie
zăgazurile armate pe trup,
poţi utiliza lungimile de întâlnire
şi să le fâţâi deasupra capului.
Însă îţi menţii rolul primit,  te susţii 
în coate şi barbă,
iar dacă vrei să vezi ansamblul,
schimbi data din colţul din dreapta.

Extracţie de oameni

În constelaţia bombardament
s-a născut un nou sport
cu dirijare telecomandată
din ursa mare, oficial.
Cine lasă în urmă 
mai puternic
ce în mod obişnuit s-a pierdut
se va recupera prin contribuţii diverse,
de la distanţe concomitente,
pentru o cauză favorabilă.
Apoi preţioasă extracţie bună
se va prelinge în cupe mari
de campioni şi alţii.

Vintage life

Pe pereţii închisorii cu 8 ziduri
se lăfăie tapetul înflorat, 
scorojit pe la colţuri
şi lângă cheia atârnată în uşă
sunt dantele perlate.
Umbrele scurse-n cornize
se lasă uşor pe covor
şi ceasuri obraznice ticăie-n cap.
Fotoliile tari şi lada de zestre,
un sfeşnic mic şi-o lumânare călâie
şed ţepene-nfipte.
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MARIAN
DRAGOMIR
adevăr
să avem grijă de noi
este primul lucru pe care îl facem
atunci când cei trimişi 
să ne tortureze nu pot să 
ducă la capăt misiunea

aprindem lumina cu autocontrolul 
ce a creat torţa prin care
stăm drepţi 
fără ajutorul unor idei
pe care le-am imaginat
pentru a păşi privirea
iluziile şi ura

în acest poem nu este vorba de îngeri  
ci despre umanitatea
pe care trebuie să o îndurăm
pentru a merge mai departe 

limbajul
acum ceva timp 
în timp ce rătăceam 
 pe străzile spre şcoală
tata mi-a spus 
că lumea e rece şi grea
dar a spus-o cu eleganţă
în timp ce r-ul se rotea prin gură 
aşa că am învăţat să fiu rârâit 

viaţa a trecut 
şi am fost atacat de îndoială  
oare o să explodez
dar îmi aduc aminte de tata
ce îmi spunea
să nu las literele
să mă trântească de pământ

mersul pe sârmă
vocea face valuri prin oase
umbrele se caţără prin corp
iar fantomele dansează  prin minte

ecourile vocilor 
s-au făcut strigăte pentru păsări
cu sârma ce se strânge
între pereţii minţii 

vino 
şi vezi de poţi 
să mergi 
pe sârma 
gândurilor 
mele

schimbarea
aici o să zăbovim
pentru ultima oară
la finele războiului
după care o să aruncăm 
luptele câştigate

am adunat suflete
dar ne-am amintit doar acele lucruri 
la care am făcut faţă
lăsând pierderile 
să se ducă prin tranşee

un alt an bântuie
şi sunt gata să înfrunt 
sezoanele schimbării 
ce vor veni

rostogolind
vorbele reciclate
sunt în italiană şi franceză
dar judecata este imposibil 
  de împerecheat
aşa că previziunile mă sperie 
gândindu-mă la invazia italiei 
cu vorbele mele

rostogolind graniţele spre vest
vin peste ei 
niciodată să nu zici nu
mereu să spui da
de două ori 
da da 

înserarea 
locuitul în aer aparţine păsărilor
şi altor creaturi cereşti
dar se află acolo şi pâine cu vin
imnurile lui novalis
cu lucruri consensuale
şi maseuza neagră a lui byron

veneţia este unde vestul vede estul 
cu ramele stricate
şi datorii monumentale
dar în vânt luturile par 
ca formatarea literelor

este o cauză pierdută 
să aprobi tăcerea
claustrofobia 
cu magia disociată 
ca marmura de aer

letargia covoarelor

am încetat să mai cânt doine 
cu versurile pe care românii 
le ţin în spinare şi
doar limba mai are puterea 
           să le şifoneze 

lamentaţiile adunate lângă
poarta veche din metal 
mi-au şoptit 
că voi putea intra în cameră 
oricând voi dori 
dar bubuitul unei tobe 
de la o nuntă din vecini 
s-a căţărat pe zidurile pielii 
în timpul ploii 
iar o mie de simboluri au strigat  
eşti	un	nou	om	

afară
ploaia s-a oprit 
într-un tărâm unde curg 
femei văduve prin cimitir

credeam că durerea nu are limbă  
dar sunt uimit 
că pot trăi doina 
cu firele din care
se ţes covoarele 
caselor de la ţară 

mereu 
m-am uitat peste umăr 
să văd cu cine pot să vorbesc
amintindu-mi de bunicul 
care nu ştia să scrie 
dar la ce e bună gramatica 
atunci când lacrimile sunt peste tot

lupta

să îmbătrânesc nu era planul meu 
dar nu am văzut asta 
cum trupul s-a aplecat spre glie

când am zburat din spaţiu pe pământ
veneam direct şi nu visam la ce o să fie
dar trupul plin de sânge
a pierdut lupta cu gravitaţia
aşa că staţi pe alte lumi
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ANNE MARIE
BEJLIU
în aria cuvintelor
 
în aria cuvintelor ştii sigur  
că sufletul poate muri şi reînvia 
în fiecare clipă 
la atingerea unui singur cuvânt 
 
privesc ziua zilele în tropotul prezentului 
este o aparenţă de gând  
o aparenţă de trăire 
 
pe acoperişurile cuvintelor plouă 
 
simt în mine acut  
cum se ridică zidurile 
 
le las să se înalţe 
le ascult tăcerile 
şi las povestea să curgă 
este începutul istoriei 
cetăţii întrebărilor fără răspuns 
 
de câte ori ajung să mă târăsc  
prin praful propriei nesiguranţe 
privesc ceea ce este bun 
tot ceea ce s-a născut trăieşte 
luminează umbrele 
 
caut punctul curat care-mi primeşte 
zbaterea nesiguranţa lacrima rostită 
fără a le mai modela conturul 
într-un rod al ironiei desăvârşite 

*  * 
gândesc prietenia  
ca pe o faptă mereu lăsată 
pe tava comunicării 
pe umărul ridicat a uimire  
singurătate disperare 
 
când se apropie cineva de cetate 
cresc în mine inelele fricii  
atunci se năruie din trecut  
porţile siguranţei şi îmi spun: 
 
certitudinea unei gândiri  
în sfera umanului 

este închipuirea frumoasă  
niciodată văzută altfel de artist 
decât cu braţe de caracatiţă 
 
uneori devine hidră  
alteori devine zmeul cu infinite capete 
 
da. am ajuns la capătul răbdării  
de la el pornesc iar

prea mult prea puţin

seara unei poveşti fără sfârşit 
lasă urme în aşternuturile curate
las umbrele să-şi termine dansul  
– aşa gândesc acum apoi le frâng încet  
strigătele de bucurie  
în timp ce în mine scade cuvântul  
până la arcul dintâi al tăcerii
scriu şi asta mă umple de bucurie 
încet încet muzica îmi destinde 
versurile 
tristeţe amar încropite stări  
într-un volum al cenuşii prezentului 
tu aştepţi un mesaj eu întrerup 
            şirul de gânduri  
îl ascund la pieptul uitării
aşteaptă omule aşteaptă 
gara e largă ultimii pasageri vor urca  
din mersul pe panta aripilor 
            păsării de 
noapte
înserarea asta mă apasă  
acum mă apasă
femeie sunt şi toate câte le aruncă  
biciul omului cu ochii din sfertul 
            bătăii vântului 
aduc ploi amare
de ce timpul  
nu maturizează omul mai repede
de ce atâtea provocări 
în aria simţurilor exterioare
şi unde există colţul neîntinării  
al liniştii fără oameni fără cuvinte  
colţul privirilor senine al zâmbetelor 
           născute

prea mult se face prea puţin se naşte
ce problemă  
omule cu ochii din sfertul bătăii vântului
lasă-ţi gluga pe gânduri  
aşterne-ţi visul pe banca de piatră  
întârzie cerul în pasul meu 
mai las o cruce să-mi aşeze literele 
aşteaptă omule aşteaptă…

 
şi eu

dincolo de timp, orbii. 
palma strânsă la piept 
şi ruga muţilor 
vânzând sunete, tălpilor absente. 
piatra de încercare frântă. 
drumul strident 
desenat cu iarbă. 
şi eu. 
...într-o filă aruncată, 
cu glezna ruptă 
a cuvântului 
în tâmplă 
răsucesc petale de os. 
osul pieptului bate, se zbate. 
vorbe golite de înţeles. 
sensuri pitulate, 
umbra clovnului, 
aprigă luptă între două turnuri de jad. 
şi eu. 
...nimicul unui spaţiu 
închis în neputinţă. 
şi...  
 
prisma

prismă triunghiulară, 
la capătul răbdării stai, 
ca o cupă fără conţinut. 
fumul îmi adoarme 
între degete. 
vreau să dorm cu minciuna 
jumătate aruncată 
în gunoi. 
vârful e smuls. 
râd. 
îmi ocoleşti gândurile. 
muşc restul de măr 
uitat, 
pe noptiera vechilor obiceiuri. 
dimineaţa mă trezesc. 
buzele sunt uscate de zgomot. 
scriu unic vers. 
finalul e liber între două chei. 
codul e unic, e viaţă...  
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Poezie pentru frumosul pom 
  
Pentru că te apropii mai strâns de lumină  
Și faci flori cu ea  
Iar mie nu mi-a crescut vreo floare  
Din trunchiul cu mâini şi picioare  
Mă rog la coroana ta  
Să-mi dea albă  
O nuia,  
Se vor lua  
Melcii după urma mea  
Și alfabetul cu litera A  
Când repaosul norilor sus va strălumina  
Să se înalte de pe mine albă  
Pasărea

  
În afara simţurilor
  
O noapte voi aştepta în nemişcare 
Pe un pat din cinci frumoase fire. 
Încet, obişnuit cu mine, m-a părăsit 
vederea 
Căreia, copil, eu am fost mire. 
Nu ştiu de sunt nepăsător sau altfel, 
Nu am înfăţişare. 
Caută-mă tu, nouă privire, 
Unde paşte în dimineaţă 
Turma albă a fericitei mele simţiri, 
Bucurie.

  
Motiv chagallian
  
Ar cădea peste vioară inima, 
Dar pe un pervaz înalt vioara stă 
nemişcată. 
De pe scaun au căzut petale şi mărgele, 
Ele sunt ideile în încăpere. 
Din grădină au rămas urme pe stradă.  
Mireasa primeşte flori la noapte, 
Adierea lor în părul ei lung s-a oprit.  
  
Din gard şi din arbori pândesc uneori 
scântei, 
Când bezna se desface 
Pentru priveliştea întinsă a ei. 
Dorm deasupra lacului 
Peştii care au văzut-o pe mal. 

Ea intră în casă cu oraşul, 
Punându-l în pereţi si la ferestre.
Violonistul vine călcând peste balcoane, 
Are o lăcustă în sân. 
Violonistul va cânta. 
Ridică arcuşul şi aşteaptă seara.

  
Intersecţia fără martori 

Dar poate nu dă rod  
Și nici culegătorii  nu vin!  
În acest pustiu al plăcerii fără anotimp, 
Fata de  la mansardă a înnebunit.  
Atârnă în stradă perdeaua, 
Sau rochia ei de mireasă ... 
În acest pustiu al plăcerii fără anotimp.

Oraşul doarme, 
Ambalaje de plastic se topesc  
Pe asfaltul amiezii. 

  
Ploua pe deal la cimitir

La cimitir, copiii pe deal, 
Roată lângă cişmea, 
Pe frunte cu fluturi, 
În mâini cu nuiele, 
Spărgeau piatra sub tălpile
albe, de nea.

Fructe cădeau în pământ, 
Spre sâmburi călătoare, 
Adâncă îmi era copilăria
nemuritoare. 
Ploua de ani şi ani peste case.

Pe veticale străzi văruite, 
Uşoarele oase, 
Urcau pe deal.

Priveam minunat la dansul de 
iele 
Sub pomii de pământ înfloriţi 
Pe smalţ de ulcele.

Târziu, gardul ca limba de ceas 
arăta, 
Ca scara uitată pe lună, 

Pe argintiile creste, 
Când coastele nopţii muşcau 
   din ferestre.

Ploua peste case, 
Cişmeaua stricată potop 
nesfârşit de zile vărsa. 
Întunecat ploua peste case, 
Crengi ude loveau în podurile 
joase.

Acum și atunci 

Zăpezile de altădată 
s-au strâns peste noapte aici,  
au acoperit ceasurile lumii.

Priveşte turnul primăriei,  
acrobaţii trec pe deasupra orelor, 
în parc ninge cu biciclete albe, 
şi statuile fac piruete  
perechi-perechi pe gheaţa lacului.

Dansul perechilor 
în salonul regal 

ea îmi acoperă faţa 
cu un zâmbet trist

un ochi vede lucrurile 
celălalt înţelesul lor 
mereu lăcrimează cu cifra 2 
dar vederea nu se împarte

aparenţa este doar lebăda pe lac 
doar Ofelia alunecând spre cascadă

aparenţa şi adevărul sunt 
          pe ochiul oglinzii 
îşi schimbă locul, fac cercuri ... 
dansul perechilor în salonul regal

dar ea 
pe floarea iluziei 
pe aura îngerilor 
pe alfabet 
pe urletul lupului 
şi pe albul de fluture

ea mai tot timpul surâde 
  în leagănul copilăriei 
deşi multe vieţi de fluturi şi frunze 
peste noi au lăsat cărare 
saltă şi se-nvârte pe vârfuri 
  prin haloul orei exacte 
dansul ei dansul perechilor 
  în salonul regal
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Poesis

IULIA
TOMA
când linia de legătură întâlneşte virgula
 
ajungi să te întrebi dacă nu suntem doar nişte puncte 
         de suspensie 
mereu în aşteptarea unei continuări ieşite din comun 
încerci să-ţi uneşti povestea cu o alta 
te aştepţi la un final deschis dar sfârşitul e mereu acelaşi 
nu te mai surprinde un roman de viaţă  
pentru că ai asimilat deja atâtea 
dar te fereşti mereu de punct 
pentru că asta ar însemna că nu mai ai nimic de spus 
ori scopul tău chiar dacă e greşit gramatical  
începe să capete un nou sens când ai curajul unui semn 
         de exclamare 
cine a spus că regulile sunt bătute în cuie şi-a limitat 
         singur trăirile 
numai în momentul când reuşeşti să stâlceşti toate 
         înţelesurile 
poţi spune că ai priceput ceva 
ironic nu dar greşelile au şi ele rostul lor fundamental 
şi uite aşa ne naştem semne de întrebare 
[viaţa nu pune virgula corect] 

marcaj pe o lacrimă
 
acuzată de nesupunere [involuntară] 
cum să-ţi stârneşti plânsul când sunt atâtea lacuri pline? 
aş fi egoistă să contribui şi eu la inundaşiile tale 
mai ales că barajele sunt construite atât de prost 
[de parcă ştiau cei care le-au făcut că nu pot ţine piept furtunii 
aşa că nu au insistat în efort] 
dar nici să-mi sec zilele nu pot să nu ai pretenţia asta 
mereu am dat curs cererilor exagerate ale timpului 
tu poţi foarte bine să nu stai în faţa mea 
nu aş vrea să te ia valul şi să uiţi pe cine îmbrăţişezi 
mă întrebi ce-i fericirea [genial mai eşti îmi zic în gând] 
dar nu îţi răspund pentru că ştiu că îmi vei cere să ţi-o ofer 
întrebările astea nu prea au răspuns  
[nu unul care să te mulţumească] 
avem percepţii diferite asupra lucrurilor simple 
mi-am pierdut detaliile în context  
şi mi-am răstălmăcit atât de tare ploile 
încât nu cred că ai înţelege mare lucru din ce a mai rămas 
[ştiu] eşti perseverent şi vrei să arunc cu zâmbete în tine 
să ne regăsim singurătăţile în doi sau să le înecăm în lacuri 
la fiecare îngrădire periculoasă [din viaţa mea] scrie mare 
intră doar dacă ai învăţat să înoţi în lacrimi 
[sau măcar ia-ţi vesta de salvare]

tablou de nu-mă-uita 
 
[el era îngheţat 
intrase în această stare din cauza ei 
pentru că i-a strangulat şi ultima urmă de îndoială 
când a hotărât să iasă pe uşa din faţă] 
cum e să trăieşti un moment la infinit 
şi să te identifici în ambele puncte de vedere 
e ca şi cum ai respira o amintire prelungită prin timp 
când pe repede-înainte când pe repede-înapoi 
până aerul se rarefiază şi ajungi să te sufoci 
    cu propriile tale greşeli 
cel mai rău e când le conştientizezi 
şi aproape reuşeşti să te convingi că le-ai fi putut ocoli 
dacă nu ar fi fost atât de rece privirea aceea 
poate că mâine nu ar fi ajuns astăzi în această formă  
şi totuşi... 
adevărul nu l-a deţinut niciunul 
decât atunci când nu a mai existat niciun adevăr 
în acel moment au fost pe deplin liberi 
să se strige pe nume fără să le fie teamă că îşi vor mai ceda 
[în noaptea aceea totul era îngheţat 
ea încetase să-şi mai existe cu mult timp înainte de gerul lui]

 
capricioasã
 
mi-am luat pardesiul şi l-am înfăşurat bine în jurul a două stele  
[de nervi] 
nu am vrut să fiu singură  
când aveau să mi se împrăştie gândurile pe şosea 
nu ştiam încontro merg sau pe cine aş vrea să văd 
[asta în cazul în care mi-aş deschide ochii] 
oricum cunoşteam atât de bine gropile  
încât mi-am permis să nu le dau atenţie 
[până la urmă mă gândeam că nu s-au mutat de acolo 
     în câteva ore] 
primul trecător de care m-am izbit şi-a scos pălăria în faţa mea  
[toţi fac aşa la început] 
a realizat şi el că a căzut într-un moment prost  
şi-a văzut de drum mai departe 
cu următorii a fost mai greu însă că îmi tot puneau întrebări 
iar eu nu ştiam decât că trebuie să ajung într-un punct anume  
de unde să sar 
ca apoi să pot să mă întorc pentru a le răspunde 
     la (ne)întrebări 
dar ei vroiau să mă tot ia în braţe  
şi să mă convingă că mi-am luat hainele pe dos 
chiar nu vede nimeni că eu nu port nicio etichetă?! 
m-am smuls din ochii lor  
şi le-am făcut semn să înconjoare gropile de două ori 
dacă vor să înţeleagă ceva 
eu tot o să mă arunc înspre cea mai înaltă stea 
dar nu azi 
azi e prea aglomerată noaptea cu mâini care să mă prindă 
şi în plus a început să plouă 
[pardesiul era doar de faţadă] 
golul nu are cum să-l acopere nimeni şi nimic cu aparenţe



sintagme literare

13

Poesis

CÃLIN
DERZELEA

tablou de nu-mă-uita 
 
[el era îngheţat 
intrase în această stare din cauza ei 
pentru că i-a strangulat şi ultima urmă de îndoială 
când a hotărât să iasă pe uşa din faţă] 
cum e să trăieşti un moment la infinit 
şi să te identifici în ambele puncte de vedere 
e ca şi cum ai respira o amintire prelungită prin timp 
când pe repede-înainte când pe repede-înapoi 
până aerul se rarefiază şi ajungi să te sufoci 
    cu propriile tale greşeli 
cel mai rău e când le conştientizezi 
şi aproape reuşeşti să te convingi că le-ai fi putut ocoli 
dacă nu ar fi fost atât de rece privirea aceea 
poate că mâine nu ar fi ajuns astăzi în această formă  
şi totuşi... 
adevărul nu l-a deţinut niciunul 
decât atunci când nu a mai existat niciun adevăr 
în acel moment au fost pe deplin liberi 
să se strige pe nume fără să le fie teamă că îşi vor mai ceda 
[în noaptea aceea totul era îngheţat 
ea încetase să-şi mai existe cu mult timp înainte de gerul lui]

 
capricioasã
 
mi-am luat pardesiul şi l-am înfăşurat bine în jurul a două stele  
[de nervi] 
nu am vrut să fiu singură  
când aveau să mi se împrăştie gândurile pe şosea 
nu ştiam încontro merg sau pe cine aş vrea să văd 
[asta în cazul în care mi-aş deschide ochii] 
oricum cunoşteam atât de bine gropile  
încât mi-am permis să nu le dau atenţie 
[până la urmă mă gândeam că nu s-au mutat de acolo 
     în câteva ore] 
primul trecător de care m-am izbit şi-a scos pălăria în faţa mea  
[toţi fac aşa la început] 
a realizat şi el că a căzut într-un moment prost  
şi-a văzut de drum mai departe 
cu următorii a fost mai greu însă că îmi tot puneau întrebări 
iar eu nu ştiam decât că trebuie să ajung într-un punct anume  
de unde să sar 
ca apoi să pot să mă întorc pentru a le răspunde 
     la (ne)întrebări 
dar ei vroiau să mă tot ia în braţe  
şi să mă convingă că mi-am luat hainele pe dos 
chiar nu vede nimeni că eu nu port nicio etichetă?! 
m-am smuls din ochii lor  
şi le-am făcut semn să înconjoare gropile de două ori 
dacă vor să înţeleagă ceva 
eu tot o să mă arunc înspre cea mai înaltă stea 
dar nu azi 
azi e prea aglomerată noaptea cu mâini care să mă prindă 
şi în plus a început să plouă 
[pardesiul era doar de faţadă] 
golul nu are cum să-l acopere nimeni şi nimic cu aparenţe

Cocktail

Sorb liniştea din pahar
şi mă jur, pe toate licăririle din galaxie,
că nu am irosit niciun cuvânt.
Urăsc mai mult ca niciodată,
iar asta îmi creşte aripi negre pe umeri,
cu pene forjate în focurile furiei;
îmi voi lua zborul din acest adânc de lume
către un alt adânc,
mai sec şi mai amar.

Sunt un soldat într-o armată de renegaţi,
slujitori anatomiei firii.

Întinde mâna inimii spre mine...

Pe insulă

Insula este pustie cu mine. 
Rămăşiţele unui vas se-ngroapă în uitare;
fără să-mi pese, 
ard catarge din lemn străin
şi bat în bostani tam-tam-ul. 

…peşte fript.
…peşte uscat.
…peşte sărat.
…peşte afumat.
…peşte la căpătâi.
…nicio zi fără peşte.

Înghit zemuri exotice înăsprite;
aştept tăciunele să se înece în  orizont 
cu turmele lui de nori insinuanţi.
Nu mai aud inima,  
răstignit pe nisipuri,
privesc puzderia de luciri,
care trece pe lângă mine,
într-o iuţeală măsurată în bătaie de aripi,
spre un ţărm însetat de mine.

Viaţa este un câine vagabond

Dorm un somn cu mii de kilometrii 
de peliculă alb-negru,
proiectată din camera obscură, 
despre care ştiu, doar, că există.

Joc în rolul principal şi mă iau prea în serios,
uit că viaţa este un câine vagabond,
care caută prin gunoaie prisosul, 
mereu flămând şi alungat.

Dulcele frag al sinelui 

Focul animă umbrele pe pâslă,
Praful din nări ne poartă-n vis,
O barcă ne aşteaptă cu o vâslă
Să unduim pe curcubeul interzis.
Bătrânul a-ncremenit în rugă,
Coarne de drac îi cresc după tichie.
Aştept un semn din barba-i colilie
S-o rup, cu inima în gât, la fugă.
Te caut, dincolo de lumi, ascunsă.
În cărţi se-arată calea, dar pustie.
Sânge mânjesc pe haine în beţie,
Un nume ştiu rosti din lumea nepătrunsă.
Valuri mă-nping spre ţărmul efemer cu tine,
Destinele în stoluri te păzesc de fur.
Pe sabie, pe vână şi pe ban mă jur
Să te răpesc în luturi numai pentru mine.

Poză cu Nichita

Și eu am o poză cu Nichita,
supraexpusă la curent,
când uşa scârţâia pentru mine, ca să intru,
şi lui i se deschideau larg porţile, ca să iasă.
Zâmbeşte,
se miră, 
dar nu judecă.
Asta a fost una din condiţii,
când i-au permis să privească
prin vitrină,
buzele mişcându-se în van,
gesturile disperate,
privirile niciodată intersectate cu dioptrul,
fabrica în ruină.

Din când în când lipeşte palma pe sticlă,
ca să-şi răcorească astrul...

Infuzie

Se aleargă vântul cu himerele conchistei 
prin cetăţile teilor,
risipeşte pulberea prin ochiuri stătute.
Nu te am să te strâng de mână,
nu te am să mă plimb prin tine
ca prin citadela mea;
de sus să privesc marginile,
să fiu stăpân triumfător
peste sălbăticiune...
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Prozã

POTOPUL

- Hai, mă, puţă verde!... Hai, că te mătură urgia şi 
rămâne ţaţa Ioana fără nepot, mânca-o-ar câinii s-o 
mănânce!..

Uite-aşa, în miezu’ nopţii, îndemna ne’ Ion, cu 
nebuna de Marşica după iel, tăt satu’ care-şi pusăsă 
bulendrele-n cap şi o luase pe toloaca cu rouă, spre 
Dealu’ Morii, de frica potopului. De pe la 10 noaptea, 
Anton a lu’ Marele anunţă călare pe iapa lui, din casă 
în casă, şi oleacă afumat ca să ştie lumea că-i el şi să-l 
creadă, că se rupe baraju’ de la Pârcovaci, – 10 hectare 
de apă –, şi-nghite Hârlău’, ş-apoi, bolborosind ca o 
luptă de balauri crăciţi drept în buza Bahluiului, o 
ia spre noi şi ne saltă căscioarele ca pe nişte coji de 
nucă, pe care ne punea tovarăşa directoare să stăm, 
după momentele de hărţuială sexuală din pauza mare  
cu fiica ’mneaei, Uleana.

Eu, fiind cunoscut ca deşteptu’ satului, nu mă 
simţii vizat de epitetul cu pricina, deşi, fie vorba între 
noi, după mine nu prea mai venea nicio puţă verde, 
cu instinct de supravieţuire în masă – ceea ce spusei 
şi lu’ Goe, că epiteata asta vizează – şi subliniai asta 
trecând mâneru’ căruciorului dintr-o mână în alta –  
vizează, zic, numai specimenele vecine. Cum noi 
nu eram, puteam să ne colorăm puţa în voie…dacă 
scăpăm, adaugă tovarăşul meu, săltându-şi sacu’ 
cu table, de pe un umăr pe altu’…dacă scăpăm… Şi 
cu frica-n sân, iuţirăm pasu’, lipindu-ne de fundu’ 
grupului din faţă, unde babele, îndoite ca nişte 
papură roasă şi mestecându-şi rugile sub batic, 
afuriseau pe Anton a lu’ Marele care şi anu’ trecut 
strigase foc, foc, da’ casa lu’ Pisăru, nebunu’ satului, 
era la locul ei, cu Pisăru binecuvântând toloaca de 
Înviere şi Vica în pod, pâşpâind o scară, s-o tragă la 
ea, întru siguranţa cocoaşei.

Bâjbâiam pe la mijlocul tolocii, cu cerul rotund, 
înţepat de stele, cu farul de la casa lu’ Emilea lungin-
du-ne căpăţânele, cu Frunza şi alţi dulăi, lătrând şi 
dând din coadă, când Anton, alipindu-se din urmă, 
îi suflă lu’ Goe:

– Auzi, dacă se cască acuma toloaca şi ne-nghite? 
Ţi-e frică, ai?

– De mă-ta… scrâşni epiteata, strângând pumnu, 
fără a privi în lături

– Amu’, ia, zi, Cocostârcule, dacă decidem tăţi 
amu’, unde ne ducem, ai?

– …
– Zi, în Raiu’ lu’ Peşte sau la dracu, cu mă-ta şi  

tac-tu?
– De unde-om venit, acolo ne-om duce! mă hlizii 

io…
– De-aia vă duceţi tăt neamu’ la biserică, să vă dea 

popa cu crucea-n cap, să ştie Sân Petru care şi cum!? 
În caz de cumtremur, sau apăraie ca asta, vă caută 
în cap, de cucuiu… Ai cucuiu, bun, n-ai cucuiu, îţi dă 
drumu’ cu cracii-n jos la Minchiduţă!... La minee!...
Şi-şi mări ochii sticloşi sub ochii noştri, de aruncarăm 
tot şi, zbierând mamăăăăăăăăă, trecem ca hoţii prin 
păpuşoi printre iosupenari, şi ieşim primii de pe 
toloacă.

Trăgându-ne sufletele de coadă, în aşteptarea 
cârdului din faţă, începurăm a sporovăi:

– Auzi, şi dacă nu există nici rai şi nici iad? Dacă n-o 
fi nica dincolo? Şi bate câmpii popa şi bunic-ta?

– Bine, mă, da’ tăţi?
– Ai mei zic că se-nchină de frica satului…Vezi ce-al 

dracului e Marşica, şi Nuţa şi Buzata… pân’ şi Pisăru 
vine din an în Paşti la biserică şi, după ce termină 
clopotaru’, trage şi el clopotele…

– Uăi, Goe, hai să-ţi zic una, da’ rămâne între noi! 
Nu zici nic, că nu mai vezi nicio scoabă de la mine!.. 
Nici nu mai merg la furat harbuji cu tine la vară…

– Bine, zi!...
– Uăi, Goe, să ştii tu de la mine… Nu, întâi jură!
– Jur, jur pe roşu!
– Să moară mă-ta dacă minţi?
– Să moară mamele lu’ Ichioane!
– Bun aşa! Deci..
– Deci…
– Să ştii că eu ştiu că există Dumnezău!
– De unde ştii tu, mă?
– Stai că zic acu… Anu’ trecut, când o murit lu’ 

Anton tac-su, şi eu ţineam crucea la catafalc, deodată, 
am simţit aşa o căldură prin mine şi m-o luat cu 
tremuriciu… Ş-atunci parcă mi-o zis cineva, nu, nu… 
ştiam eu aşa, din mine, că o intrat Isus în mine, mă!

– Mă, ţ-o fost rău că n-ai mâncat nica de dimi-
neaţă!... Sau,… sau de la lumânări!!

– Nu, mă…
– Sau te-o deochiet Marşica, că era tătă roşă 

atunşea…
– Nu, mă…

DORIN
COZAN



sintagme literare

15

– …
– Şşşşşt, vine cineva!
Şi-atunşea, pitiţi după piatra de marcaj a satului, 

am văzut trei bărbaţi, trecând dinspre Hodora spre 
Cotnari.

– Mă, da nu dinspre Cotnari vine potopu? Încotro 
ăştia trei?

– Hai înapoi!...
Şi uite-aşa, cu tot satu’ am urcat noi în miez de 

noapte Dealu Morii, unde am stat vreo 2 ore, uitân-
du-ne la hodorenii care urcau şi ei, cu boanghinele 
lor, sau zgâindu-ne la stele.

Apoi vreo săptămână o huit satele dimprejur, 
unii cu părere de rău că n-o fost nica până la ziuă, 
alţii mulţumind cerului că i-o salvat Dumnezău de la 
moarte sigură.

FANDOLICA

Stau sus pe râpcă cu burta plină de supă cu ceapă 
şi unt, cu faţa în cer. Mi-am halit pătura cu trandafiri 
roşii şi-am asvârlit-o în scobitură, pe urmă praştia cu 
scoabe, liţa de arc, cuţitaşu’, cinci lei şi câţiva bulgări.   
M-am aburcat şi eu ţinându-mă cu mâinile subţiri 
de-un ciot crăpat, m-am gudurat sub soarele dulce 
şi moale ca ţigara de gumă ş-am închis pleoapele 
sub vântul ca un val de carton. Cu ochii închişi, aud 
zbârnâind morişca din tablă înfiptă în colţul redutei 
din râpcă. Stau cu burta plină cu faţa în cer întins 
ca un mort, şi-l aştept pe Vivi, dus în Fandolica cu 
Frunza, după iarbă la vacă.

Îmi bag o mână în bunda roasă şi deschid gura. 
Arunc trei sâmburi în fundul ei, iar unu mi-alunecă 
ca ghiaţa sub guler. Plescăi şi scuip guma în cer, 
aşteptând ploaia de bulgări a lu Goie, vecinu. Nimic...
Se pare că nu-i acasă. O fi în hârtop, după cal. Sau 
prin Bahlui, după stuf. Sau...

Ce cald e... şi nourii subţiri, ca nişte turtă pentru 
julfă. Iar ma’ trece prin ei ca acul prin cămeşa de in. 
Și o ia pe după casă, spre cimitir, în Fandolica. Iar 
tata după ea, cu capul în pământ şi găleţile în mână. 
Iarba e mare, până la brâu, cu flori prin ea, cosaşi şi 
vacile Domnului care tresar, când trec pe lângă, ca şi 
cum ar înota. Cireşii sunt argintii şi picură de ploaie 
şi dulceaţă. Sunt şi scorburi, poate şi veveriţe...Iar ei 
sunt tineri şi râd, mama cu părul lung până la brâu, 
tata cu mustaţa abia mijită, amândoi trecând prin 
foi şi aruncând în fundul găleţii de tablă cireşe mari, 
roşii, crăpate de ploaie. Iar eu la cei 5 anişori stau sus 

pe râpcă, cu Abecedarul sub cap şi salivez cu gândul 
la cireşe şi cu maţele ghiorăind.

– Uăi, Stănescule! Uăiii... Scoalî, uăi!
– Șii vrei?
– Vivi-i acasă?
– Nu. Îi dus după iarbă...Da şi vrei di la el, uăi, Goie?
– Știm noi... Sâ-i spui sî treacî pi la mini când vini...
– Îi spun...

*  *  *
Ia uite şi la ulii ăştia cum săgeată cerul! Ia să 

deschid cartea şi să halesc încă un capitol din Biblie! 
Acu, la 15 ani, c-am îmbătrânit, pot face ce vreau. 
Poate o să mă rog să cadă un televizor din cer, că tot 
n-avem nici acuma. 

Oricum, demult o tăiet ăştia livada din Fandolica, 
de-o rămas numa cioturile, şi demult tata şi mama 
nu mai merg la cireşe şi nu mai râd ca-nainte. Și 
tot demultişor, moşulică dragă, eram un ţânc când, 
aburcat de-o halipă de tata pe râpcă, am halit un 
capitol întreg din Singur	pe	lume, până o apărut stele 
şi n-am mai văzut nica. Și cum o plâns băiatul singur 
pe lume când şi-a vândut văcuţa tot aşa am plâns şi  
eu şi i-aş fi dat toţi banii pi care-i aveam atunşea, ba  
l-aş fi luat cu mine în cameră, la Vetuca, să vedem 
Sandibel şi vacile noastre să fete amândouă la iarnă, 
în sală! Numa să ne lase Petrică să intrăm la teve, că 
di când s-o întors di la Braşov cu toţii, şi stau la noi, îi 
vesel nevoie mare! Și tre’ s-arătăm tălpile la monsiu, 
să fie curate, ca şi cum le-o lins vaca. Vaca lui nu vre’, 
da’ Frunza noastră nu-i mofturoasă.

Ei, dar dacă urmează să mă fac popă, mai bine 
m-aş ţine de cartea asta şi-aş uita de altele...

Numa să vină Vivi odată, că se întunecă. A, uite-l 
că vine! Frunzaaaa! Nuuu, nu sări pe mine, nebuno, 
nu mă lingeee!... Vivi, strig-o pe Frunza, strig-o, mă, 
că de mine nu mai ascultă!

– Hai, fata, vin la tata! Hai... Auzi, mă, ai citit toată 
Biblia azi? 

– Acuş... Vezi că te-aşteaptă Goie pe la el...
– Hai că sar gardu amu’ să văd ce mai vrea 

goblizanu’ ăla! Dă-te şi tu jos, hai că ma’ a pus lumina 
în şură, iar tata s-o dus după vacă. Și ia de-aici nişte 
cireşe! Le-am găsit când am ieşit din Fandolica, sub 
gard la Măicuţa!

– Hai, mă, tu vorbeşti serios? zic eu cu mina creio-
nului în gură. 

Și-acu, nu mai ştiu: Să	nu	furi… să subliniez... să nu 
subliniez...

Prozã
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Prozã

IOAN ALEXANDRU 
DESPINA

Apolinaria

Spălând cu îndărătnicie farfuriile ieftine din mela-
mină pe care bucăţile de mango, papaya, mora şi arazá 
îşi lăsaseră sucurile ce începuseră din pricina zăpuşelii 
să se zaharisească, José de Sousa Sabaraín încerca să-şi 
aducă aminte când se gândise la ea pentru prima dată. 
Ştia când o văzuse, ziua aceea călduroasă de aprilie 
când tatăl său, învăţătorul Joaquin Montilla de Sousa 
Sabaraín, i-a pus în mână o bancnotă de zece mii se 
pesos şi l-a trimis să cumpere ulei de ricin şi animale 
din zahăr ars pentru rudele ce urmau să vină-n vizită 
era încă vie în mintea sa, însă clipa în care se gândise 
pentru prima oară la ea îi eluda cu agilitatea unui jaguar 
memoria. Evenimentul se petrecuse, cu siguranţă, 
înainte să o privească, privind-o şi-a dat doar seama că 
o cunoştea deja, şi se petrecuse, de asemenea, înainte 
să primească banii şi să se întoarcă spăşit după două 
ceasuri acasă pentru a-i spune tatălui său că a pierdut 
pe drum bancnota, destăinuire pe care Joaquin Montilla 
de Sousa Sabaraín a primit-o cu stoicism şi placiditate în 
pofida petelor trandafirii care au început să-i coloreze 
faţa. José, care tot drumul spre casă îşi vârâse în 
pantaloni frunze verzi de tamarillo, ale căror proprietăţi 
paliative erau bine cunoscute în întreaga regiune, 
pregătindu-se astfel să îndure cu obstinaţie loviturile de 
nuia a căror materializare era neîndoielnică în mintea 
sa, observând reacţia tatălui său se simţi dintr-odată 
dezarmat. Se întoarse deznădăjduit la eucaliptul lângă 
tulpina căruia ascunsese bancnota, scotoci cu mâna 
dreaptă printre pietre, buruieni şi mărăcini şi, ridicând-o 
grijuliu, îşi trecu degetele transpirate peste trăsăturile 
serafice şi lemnii ale chipului ei. Contemplând-o, gândul 
trădării îi străbătu pentru întâia oară mintea. Dacă ar fi 
păstrat-o, se gândi el fără să vrea, şi-ar fi trădat tatăl, 
însă înapoind-o ar fi trădat-o pe ea, pe cea la care se 
gândise fără să-i ştie numele şi fără să ştie, până în 
ziua aceea, cum arată ori dacă există aievea pe această 
lume şi la care avea să se gândească în continuare în 
fiecare zi şi oră şi minut şi clipă a vieţii sale. Stând în 
fund pe marginea şoselei prăfuite ce împărţea plantaţia 
de banani în două jumătăţi inegale, încercă să revadă 
atunci, la fel ca şi peste doisprezece ani, spălând vase 
în bucătăria aglomerată a unui restaurant murdar 

din Candelaria, momentul în care se 
gândise la ea pentru prima oară. Şi cu 
cât se străduia mai mult să-şi aducă 
aminte, cu atât mai convins era că se 
născuse cu ea în gând sau mai degrabă 
că el din mintea ei se născuse, căci, 
oricât de mult s-ar fi chinuit să-şi 

explice, nu exista niciun alt mod prin care să înţeleagă 
cum de ajunsese o femeie moartă de aproape două 
secole, fie ea chiar şi Gregoria Apolinaria, să-i guver-
neze viaţa. 

Glasul disonant al lui Sebastian Mendez îl trezi brusc 
şi vremelnic din visare şi José de Sousa Sabaraín realiză 
în momentul acela că pata narangie pe care se muncea 
să o îndepărteze de pe vasul ieftin de melamină este 
de fapt un desen floral. Din fericire pentru el, nici 
Sebastian Mendez şi nici cele două bucătărese, ale 
căror vorbe melodioase şi aglutinate parcă de zăduful 
din cuhnie pluteau frânte în încăpere, nu-i acordară 
atenţie. Ospătarii nu mai forfoteau nici ei în jurul său, 
ci se aşezaseră la masa din fundul restaurantului şi 
mâncau zâmbind, fără să-şi adreseze vreun cuvânt. 
José aşeză vasul peste celelalte fără să observe că este 
chemat să prânzească şi-şi afundă iarăşi mâinile în apa 
murdară din chiuvetă. Primii clienţi, atraşi mai degrabă 
de mirosul dulceag de patacones decât de panoul 
soios de la intrare, se ridicaseră de la mesele lor, iar 
în chiuvetă se strânsese un morman de farfurii printre 
care pluteau resturi albe de arepa, cotoare galbene 
de porumb şi boabe dolofane de frijoles de culoarea 
ficatului de tapir. Luă pe furiş o gură de guarapo din 
sticla ascunsă în bufet şi, privind cu amărăciune toate 
acele rămăşiţe, încercă să-şi adune gândurile, însă 
acestea, independente parcă de voinţa sa, se adânceau 
tot mai mult în trecut, în acea zi de la începutul 
secolului al optsprezecelea, când ea se strecurase sub 
ochii regaliştilor în Santafé de Bogotá şi din care el 
lipsise. Lipsise şi atunci când ea fusese prinsă şi lipsise 
şi în dimineaţa răcoroasă de noiembrie când Apolinaria 
înfruntase moartea în faţa plutonului de execuţie. 
Iar acum, când el era, în sfârşit, aici, ea zăcea moartă 
de aproape două veacuri, la nici cinci sute de metri 
depărtare, în cripta bisericii San Augustin şi tot ce-i 
mai unea erau amintirile unor timpuri netrăite. Singur, 
melancolic şi visător, José de Sousa Sabaraín continua să 
trăiască pentru ea, Apolinaria apărând în gândurile sale 
ca o prezenţă fermecătoare, ca o prezenţă stăruitoare 
şi sublimă încercând să trăiască prin el şi ca o simplă 
prezenţă căreia el şi-a închinat anii, tinereţea, viaţa, 
dar care nu-şi putea suplini ori tempera nici măcar 
pentru o clipă propria absenţă, Apolinaria continua să-l 
amăgească, dominându-i nopţile şi ruinându-i zilele. 
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Gândindu-se la ea, lui José îi venea greu să respire, 
mirosul supei de ajiaco gătite de cele două negrese 
lipindu-i-se de piele, gândindu-se la ea greu îi venea să 
stea în picioare, carnea întărindu-i-se pe trup, iar oasele 
devenindu-i dintr-odată grele, însă fără să se gândească 
la ea îi era imposibil să trăiască. Tot ce putea să facă 
era să decadă tot mai mult, de la postul de învăţător 
care-i fusese promis, ajungând mai întâi vânzător, mai 
apoi ospătar, iar după ce spărsese pentru a treia oară 
farfuriile regresase la postura de simplu spălător de 
vase. Şi nici spălător de vase nu avea să rămână pentru 
multă vreme, căci spre seară, după ce ultima porţie 
de ajiaco a fost servită şi ultimul pahar de canelazo a 
dost spălat, José avea să fie dat afară de la locul său 
de muncă. Punându-l să-şi întoarcă pe dos buzunarele, 
Sebastian Mendez îi luă toţi banii şi după ce se uită 
atent la fiecare bancnotă, descoperi pe două dintre 
ele semnele criptice pe care el însuşi le făcuse cu pixul 
înainte să le introducă în casa de marcat. José de Sousa 
Sabaraín îşi dădu în clipa aceea seama că a căzut în cursa 
întinsă cu aproape două secole în urmă de Apolinaria, 
însă, în ciuda aşteptărilor sale, nu se simţi revoltat şi nici 
măcar supărat, ştia că era doar un eveniment ce urma 
să se petreacă inevitabil şi pe care nu l-ar fi putut opri 
nici măcar dacă ar fi cercat. Ar fi putut să se stăduiască 
să-i explice lui Sebastian Mendez că tot ce-a făcut a 
fost să schimbe douăzeci de mii de pesos, că iubirea 
pe care i-o purta Apolinariei îl obligase să ia din casa 
de marcat cele două bancnote, că îl dezgustau mâinile 
unsuroase ale lui Sebastian atingând-o, că îl dezgustau 
toate mâinile care o atingeau, fie ele unsuroase sau 
nu, mirosind a lechona ori guanábana, îl deranjau 
toate mâinile care o pipăiau şi o striveau, toate privirile 
care o priveau şi toate gândurile care o gândeau. Nu-i 
spuse, în schimb, nimic. Plecă fără să scoată o vorbă, 
indiferent fiind faţă de viaţa pe care o ducea, dar 
inextricabil legat de evenimentele care se petrecuseră 
cu aproape două secole în urmă. Citise toate cărţile 
care făceau, chiar şi incidental, referire la ea, fiecare 
amănunt inedit amintindu-i vag de ceva, de un lucru 
lipsit de însemnătate iremediabil pierdut în vâltoarea 
timpului, un amănunt insignifiant din vremurile pentru 
care se născuse, dar în care nu trăise, iar într-o seară, 
orbit de gelozie şi de chicha înfierbântat, vandali-
zase chiar şi un tablou din Muzeul Naţional. O gelozie 
îndreptată împotriva tuturor celor care au văzut-o, care 
au atins-o, cărora Apolinaria le-a vorbit ori zâmbit, 
pusese atunci stăpânire pe el. O gelozie îndreptată 
împotriva vieţii întregi şi a timpului care îi despărţea. 
Împotriva frumuseţii ei şi a neputinţei sale. Şi cu fiecare 
secundă în care zadarnic încerca să şi-o apropie, cu 

fiecare secundă în care o dorea, cu fiecare secundă în 
care ea apărea în mintea sa, timpul care-i despărţea 
se mărea implacabil între ei. Şi cu cât era mai bogat, 
cu cât hârtiile soioase, şifonate, năclăioase şi rupte 
de zece mii de pesos cu chipul ei pe ele se strângeau 
grămezi prin sertare, rafturi şi pe sub perne, cu atât 
mai sărac se simţea. După ce terminase de citit toate 
cărţile, poveştile şi documentele care o priveau, după 
ce parcursese toate acele foi care nu spuneau nimic 
despre el, José de Sousa Sabaraín simţise un gol enorm 
în sufletul lui, un gol care era chiar el, propria lui lipsă 
din vremea în care trăise ea. Ca o farsă a destinului, 
se născuse prea târziu, nu era nevoie să-i spună cineva 
acest lucru, o simţea. O ştia! 

*   *   *

Pe strada înţesată de lume, Policarpa Salvarrieta era 
condusă alături de alţi cinci prizonieri către Plaza Mayor. 
Aerul era rece, iar ceaţa plutea încă în valea străjuită 
de piscurile împădurite ale munţilor. Deşi vântul nu 
adia, mirosul frunzelor de eucalipt se făcea simţit. 
Câteva păsări trecură în zbor deasupra ei, a lor. Undeva, 
departe, valurile mării pe care nu o văzuse niciodată 
se frângeau de maluri. Undeva, departe, valurile mării 
pe care străbunicul ei navigase se retrăgeau înspumate, 
adunându-şi forţele pentru un nou atac. Cu mâinile 
legate la spate, Policarpa Salvarrieta le adresa injurii 
soldaţilor spanioli care o condamnaseră la moarte. 
Nici mulţimea şi nici preoţii care mergeau înaintea lor 
intonând rugăciuni nu puteau s-o oprească. Văzuse 
viitorul căruia îi dădea naştere, dar în care nu-i era dat 
să trăiască şi o frenezie frizând nebunia o cuprinsese. 
Cu gâtul uscat, printre imprecaţiile pe care le profera, 
Policarpa le profeţea soldaţilor spanioli înfrângerea. 
Ajunşi în Plaza Mayor, care peste nici zece ani avea 
să poarte numele duşmanului lor de moarte, soldaţii 
spanioli îşi încărcară flintele. Privind schelele care învă-
luiau catedrala, Policarpa Salvarrieta începu să râdă 
nebuneşte, ştiind că avea să învingă timpul. Îl privi 
pe Alejo în ochi, dar îl simţi departe. Când primele 
împuşcături se făcură auzite, se întoarse brusc pentru 
a înfrunta nu moartea, ci toate veacurile care aveau să 
se aşterne peste ea. Soldaţii spanioli, ale căror mâini 
tremurau în faţa frumuseţii şi tinereţii ei, continuau să 
tragă. Mirosul prafului de puşcă îl acoperi vremelnic 
pe cel al frunzelor de eucalipt. Bubuiturile sunau surd, 
înfundate, ecoul lor spărgându-se de clădirile din apro-
piere. Prăbuşindu-se pe caldarâmul rece, Policarpa 
Salvarrieta simţi că tot ce moare din ea este sângele 
spaniol care încă îi mai curgea prin vene. 

Prozã
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EUGEN DORCESCU 
SAU „TREZIREA” POETULUI

De lungă vreme, Eugen Dorcescu trudeşte migălos 
la un ambiţios proiect liric. Acum avem posibilitatea 
de a scruta întregul acestei creaţii, văzută de unii ca o 
riscantă aventură personală, ancorând temerar în sfera 
religiosului. Dacă e să cercetăm, fie şi fugitiv, tradiţia 
poeziei religioase la români, putem zice, alături de I. 
Negoiţescu, că „lirismul religios nu prea are reprezentanţi 
de seamă”; iar în ultimele decenii, din pricini pe care le 
ştie toată lumea (paranteza ateistă), poezie religioasă s-a 
scris masiv în exil (Aron Cotruş, Paul Miron, Horia Stamatu, 
George Ciorănescu etc). Urmată, previzibil, de o explozie 
postdecembristă (inflaţionară). Unii critici resping ipoteza 
„fracturii” în lirica lui Eugen Dorcescu, afirmând că e 
vorba de o continuitate (cazul lui Livius Petru Bercea). Ca 
poet al cetăţii reale, dar şi al celei imaginare (glorificând 
„arhitectura visului”), autorul timişorean vădea luciditate 
şi virtuozitate, o geometrie raţionalistă, o sensibilitate 
frământată şi ferme opţiuni prozodice, dintotdeauna. 
Zbuciumul său interogativ, trecut prin lecturi esenţiale 
(metabolizate) şi o experienţă mistică care, inevitabil,  
l-a marcat, l-au apropiat de fiorul sacru. Evident, poetul 
era deplin familiarizat cu textele biblice (constatase 
Valeriu Anania) şi, intrând în această „atmosferă”, el nu 
produce versificări de circumstanţă, atent la poeticitate 
şi semnificaţii etice. Efortul său vibratil se distanţa de 
geometria rece, păstrând, însă, solemnitatea, cadenţa 
imnică, suflul neologizării; fiindcă poetul re-creează, 
într-un nou limbaj, teme şi motive străvechi, cheltuind 
erudiţie şi aflând în credinţă reazemul. Călăuza / instanţa 
nu este o voce exterioară, de vreme ce adevărul, prin 
iradiere divină, sălăşluieşte în noi. Reînnoind, aşadar, 
anumite motive, gravitând în jurul temei deşertăciunii, 
Eugen Dorcescu nu rescrie, ci re-creează. Se cuvine să 
observăm că înainte de a cultiva statornic filonul religios, 
Eugen Dorcescu, cândva un penetrant critic, a câştigat 
„pariul cu poezia” (Mircea Bârsilă). Sunt, recunosc, 
printre cei care au regretat „dezerţiunea” criticului Eugen 
Dorcescu, refugiat – definitiv – în poezie. Mai ales că, 
păgubitor, nici poetul n-a fost receptat „cum se cuvine”, 
observase Laurenţiu Ulici. Din păcate, anii care au trecut 
de la această constatare n-au îndreptat lucrurile. Chiar 
dacă un Virgil Nemoianu se întreba: „câtă lume îşi dă 
seama că Eugen Dorcescu e unul din marii noştri poeţi 

contemporani?” Cărţile s-au ivit ritmic şi, 
privind îndărăt, trebuie să recunoaştem 
că, într-adevăr, poetul impune, ultimele 
sale tentative editoriale fiind pe deplin 
convingătoare. Regretul însă (în ceea ce 
mă priveşte) rămâne, chiar dacă poetul şi-a 
început o impunătoare carieră europeană.

Temperament grav, de o seriozitate 
necontrafăcută, Eugen Dorcescu ar vrea 

să împace contrariile; e încercat de voluptatea de a trăi 
„universalitatea entropiei” şi, în acelaşi timp, vrea să 
întemeieze un sens, pătrunzând în „profunzimea vitală a 
ontologicului”. Visul clasicist s-a destrămat, dar autorul 
n-a lepădat „masca parnasiană”. Este, chiar dacă mai puţin 
vizibil, un temperament romantic controlat de tirania 
lucidităţii; propune, îngrijorat de soarta comunicării şi 
obsedat de efortul decodării, o poezie hermeneutică 
având ca suport imaginarul; în fine, nu agreează băşcălia, 
tifla sprinţară (atât de gustată la meridianul balcanic), dar 
iubeşte, în replică, ordinea, rigoarea, disciplina. O veşnică 
dedublare, o tensiune a contrariilor par a măcina siguranţa 
afişată. Spirit metodic, poetul suferă de o „melancolie 
redondantă”, cum recunoştea. Vechiul „medievalism 
evocator” nu uită că literatura, sociologic vorbind, este 
fapt de comunicare. Că există numai prin lectură şi, 
desigur, prin accesul la sens. E drept, severitatea formală, 
filtrul livresc, intelectualizarea emoţiilor par a alimenta o 
meditaţie impersonală, pe alocuri ceremonioasă, blocând 
– pudic – „dezvăluirile”; poetul nu cade în senzorial, ar 
vrea, dimpotrivă, îndeosebi în cărţile de început, un lirism 
disciplinat, stăpânit de „rigoarea himerei” şi, în acelaşi 
timp, e tentat de „fluidul semn” şi „tulburea armură”, 
de „şoaptele” ei, descoperind haloul cuvintelor, vraja 
lor umbroasă. Înspăimântat de asemantism, de hora 
buimacă, nepăsătoare a cuvintelor, deschizându-se, totuşi, 
poetul congelează elanul confesiv, dorind a reverbera în 
celălalt, comunicându-se. Grija decodării îi stăpâneşte 
tiranic lirismul, de o libertate controlată, prudentă şi 
de o voluptate „rece”. Sub crusta textelor, impecabile 
prozodic, afişând cândva o solemnitate impenetrabilă, 
ghicim şuvoiul fierbinte, iscodelnic-neliniştit, atentând nu 
la arhitectonică ori la severitatea formală a discursului, ci 
anunţând despărţirea de o picturalitate golită de uman, 
sedusă de un perfecţionism glacial, aerat. Dar, ciudat, 
poetul – interesat de concretitudine – se reîntoarcea la 
general şi, scufundându-se în textele sacre, învaţă, în 
numele speciei umane, lecţia umilinţei şi a deşertăciunii, 
lepădându-se de trufiile care învolburează (vai, inutil!) 
viaţa literară. E atent mereu la „cantitatea de fiinţă” 
absorbită în operă, iradiind discret.

Temperament romantic, cum bine l-a „văzut” Ion 
Arieşanu, poetul – cel care ne anunţa, prin 1985, că 
însângerează „deşertul de zăpadă” – nu-şi exhibă trăirile; 
le divulgă surdinizat, cu delicateţe şi zgârcenie, conjugând 
componenta cosmică, onirică şi poetică, lăsându-se 

ADRIAN DINU 
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bântuit de reflexivitate	melancolică (Adriana Iliescu). Apoi 
ar fi vorba de interesul pentru spiritual, captând o secretă 
tensiune mistică. Într-o lume perversă, cuprinsă de 
degradare, plonjând în derizoriu, înconjurat de făpturi hâde 
ori chiar ameninţat de „apocaliptica fiară” (v. Abaddon), 
el, traversând deşertul vieţii, înţelegând călătoria ca 
năzuinţă, cuprins de smerenie, aşteaptă semnul sacral. 
Ne oferă, desigur, şi „hronicul urbei” şi aşteaptă, izbăvitor, 
„lacrima norilor”, pendulând între idilic şi grotesc, între 
trăire şi reverie, între carnal şi duh, copleşit de puzderia 
de senzaţii şi interogaţii. Lirica sa creşte sub semnul 
antitezei. În „thanatica oglindă”, cuprins de disperare, 
mâhnire, resemnare, va descoperi, pe urmele altora, că 
„toate sunt deşertăciune”. Şi porneşte într-o dificilă şi 
temerară căutare : „Totu-i să fii în stare să-l găseşti / Pe-
Acela care e”. Ecclesiastul	 în	 versuri (1997) îndemna la 
păzirea poruncilor, încheind cu o frisonantă întrebare : „Ce 
foloseşte omul scos din lut?” Epoca noastră, aspirând la 
mântuire cognitivă, va recunoaşte că barbarizanta gândire 
simplificatoare ne-a aşezat, în numele raţiunii suficiente, 
în plin „hazard organizatoric”. Dar nevoia de certitudine 
poartă sarcina unei obsesii cvasireligioase, recuperând, 
adeveritor, o inocenţă pierdută prin „dezvrăjirea lumii” 
(Prigogine). Înţelegerea omului, blamând gândirea leneşă, 
rămâne incompletă, deschisă, revizuibilă. Mustrând noua 
eră pentru optimismul ei nemăsurat, rozaceu, ambalat de 
înclinaţii delirant-raţionalizante (chiar măcinate fiind de 
pulsiuni contrarii), „geometria zeificată” va căuta soluţii 
în blagiana „zare interioară”. Şi dacă Dumnezeu, în limbaj 
teologic, cunoaşte – în lume – o prezenţă de intensitate, 
el are – ca trăire individuală – o prezenţă harică. Evident, 
avem în vedere creştinismul simplu, ţărănesc, cinstind 
rânduiala unei lumi de „frumuseţe bătrânească”; o astfel 
de curăţie morală, plină de suavităţi şi îndemnând la 
pioşenie, poartă o predispoziţie religioasă. Se confundă, 
putem zice, cu evlavia religioasă; dar nu tematizează, 
ci respiră firesc într-un univers bine rânduit. Aşa fiind, 
trezirea poetului s-a produs odată cu „descoperirea” 
suferinţei: infernul personal, vremelnicia, derizoriul şi, 
desigur, râvnita izbăvire într-o lume dezaxată, decăzută, 
„departe de esenţe”, arătându-i calea întru mântuire. 
Dar la Eugen Dorcescu poezia religioasă e trăire	mediată 
a misterului, deosebitoare – ca arie şi intensitate – de 
poezia mistică. Și, probabil, Cronică (1993) vestea / 
semnifica ruptura (prin ton, substanţă ideatică, viziune). 
Încât, iată, peste patru decenii s-au scurs de la debutul său 
liric (Pax	Magna, 1972), un titlu prevestitor, confirmând 
că avem de-a face cu un scriitor cu	 program. Cu Elegii 
(2003), Eugen Dorcescu deschidea un nou filon, dezvoltat 
în Moartea	tatălui (2005). Venind după Poemas	del	Viejo	
/	Poemele	Bătrânului (2012), în traducerea Rosei Lentini, 
Las	Elegias	de	Bad	Hofgastein, scrise în toamna lui 2010 
şi apărute anul trecut (Editura Mirton, 2013), beneficiază 
de traducerea (sobră) şi prefaţa (doctă) a lui Coriolono 

González Montañez. Acest buchet de elegii, preluând 
„tactilitatea inimii”, poate fi citit drept Cartea	 mamei, 
vorbind despre o imensă absenţă, îndurată ca „o prezenţă 
negativă” a „cuplului de lut”: „Tatăl şi Mama s-au / retras 
în pământ”. Traversând râul morţii, cea care i-a dat fiinţă 
moare zilnic, fiul recunoscând, în liniştea compactă de 
la Bad Hofgastein: „nu te pot risipi, nu te pot aduna”. În 
„camera obscură a memoriei” sau răsfrânt pe cosmicul 
ecran, acest ecou negru bântuie în hăurile	 eului: „cum 
poţi deplânge / pe cel care pleacă / din propriu-ţi sânge?” 
A rămas golul, casa părintească pustie, încât sentinţa 
Epilogului	(Adam) vine să recunoască imensa singurătate, 
urmaşii-vrăjmaşi ai omului	 de	pământ (ha’adham, ebr.). 
Pentru a conchide: „În adâncul ascuns, / sub iluzoria lume 
a / slavei deşarte, / Fiinţa-i	sinteza	de	nepătruns	/	dintre	
viaţă	şi	moarte”.

Obsedat de grija decodării, poetul are în vedere 
destinatarul; căutându-şi aproapele, îşi doreşte să 
reverbereze în celălalt. Trebuie să observăm viabilitatea 
fenomenului creativ pe toată întinderea sa şi, mai ales, 
programatica stabilitate	clasică. La curent cu ce se întâmplă 
în lume, Eugen Dorcescu rămâne inaderent la furiile 
postmoderne, plonjând în indeterminare. Dimpotrivă, el 
râvneşte orizontul certitudinal şi e convins că modernismul 
e încă „doldora de latenţe”. Că în chimismul operei nu 
virginitatea talentului stihial, ci auto-reflecţia cântăreşte 
decisiv. Cu lecturi întinse, metabolizate şi program ferm, 
conjugând inspiraţia cu solida instrucţie / educaţie 
literară, Eugen Dorcescu cinsteşte cerebralitatea	scrisului. 
Alungă, astfel, afectul? Auster, fără ornamente adjectivale 
ori apetit vezicant, repudiind informul, nerâvnind succesul 
imediat (adică popularitatea), raţionalist până în vârful 
unghiilor, copleşit de luciditate şi confiscat de religiozitate, 
ridicând baraje cenzurale, trecând fluxul liric prin 
refrigerentul inteligenţei, poetul, atât de ataşat literaturii, 
foloseşte mereu sondele criticului. Nu se împotmoleşte 
în noroaiele realului, dar îngândurarea sa metafizică, 
învăpăind textul, nu-l aruncă în braţele extazului mistic. 
Hiperconştientizarea de care pomeneam îl însoţeşte 
ca o umbră. Tot ce iese de sub pana sa suportă această 
necurmată veghe critică. Nesedus de „bătăliile canonice”, 
învolburând peste noapte frontul nostru literar, Eugen 
Dorcescu rămâne fidel idealului clasicist. Indiscutabil, un 
profesionist, el e critic în tot ceea ce scrie. Chiar dacă fluxul 
afectiv irigă subteranele textului şi poezia sa nu pledează 
pentru o nouă glaciaţiune lirică. În fond, „lecţia” operei 
d-sale ne re-descoperă canonul	umilinţei. Aici nu e vorba 
de o mască. Poet important, de anvergură europeană 
(„como poeta europeo”), cum avertiza Andrés Sánchez 
Robayna (Universidad de la Laguna, Tenerife), străin de 
orice gesticulaţie frondistă, de o civilitate fără cusur, 
reprezentant de seamă al promoţiei-sandwich („prinsă” 
între explozia şaizecistă şi zgomotosul optzecism), Eugen 
Dorcescu ne obligă să-l redescoperim.
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O pledoarie: noua mitologie a iubirii 
sau târziul din metaforă. 
Poezia lui Ioan Vasiu.

Din Orăştie ne vin veşti fericite. Recent a apărut 
cartea poemelor lui Ioan Vasiu, într-o serie de autor 
incluzând creaţiile ultimilor ani. Târziu	 în	 cuvinte 
(Timişoara, Editura Eurostampa, 
2014, 104 p.) poate să aibă o istorie 
a sa, cu siguranţă, înregistrând 
un evenimenţial eminamente 
confiscat de melancolie, ca un 
hypostas definitiv. Opinia mea nu 
acoperă, însă, integral realităţile 
acestui interesant discurs liric, 
fiindcă textele mărturisesc mai 
ales un registru de rafinamente 
stilistice, de metafore epurând, în 
înţelesul modalităţilor modern/
moderniste ale dinamicilor poeziei 
româneşti din ultima jumătate de 
veac, ori denunţând orice urmă 
de calofilie necontrolată. 

Nuanţând, aceste actuale de-
veniri ale creaţiei lui Ioan Vasiu, 
salutată cu elogii în urmă cu peste 
trei decenii de condeie redutabile ale comentariului 
critic, înregistrează un veritabil moment cerebral 
punctând o bornă esenţială în evoluţiile propriei 
poezii. Aici, în trei secţiuni importante ale volumului, 
discreţia înseamnă savoarea jocului, matca râului 
magic este aceeaşi reflexie elegiacă a profunzimilor 
metaforei, iar colajul clasic şi experienţa liricii 
moderniste caligrafiază un stil aparte. În secţiunea 
ultimă, care are şi titlul cărţii, fluenţele fascinatoriului 
înseamnă o dedublare a mirajului fiinţei într-un 
peisaj sentimental ispitind, parcă, normele şi regulile 
altei cosmogonii. Clipa trecătoare este, aici, apocopă 
a senzualului, discursul în surdină al eului înzăpezit 
în deprimări şi angoasă existenţială: „aleargă	fluturii	

prin	 noaptea	 mută/	 când	 stelele	 cu	 luna	
se	 sărută//	 aleargă	 insomniile	 prin	 oase/	
şi	 curg	 încet	 poemele	 frumoase//	 aleargă	
supărarea	 despletită/	 şi	 se	 ascunde-n	
scorburi	 de	 răchită//	 aleargă	 totu-n	 jurul	
meu	 deodată/	 când	 cântă	 greierii	 prin	
noaptea	beată” (Prin	noaptea	beată, p. 97).

Volumul acesta aduce cu un soi de refugiu 
mitopoietic, iar ceremoniile imaginarului sunt şi ele 
bine regizate. Dar nu avem acea eleganţă glacială 
din efectul regizoral tradiţionalist, vocea eului îşi  
temperează luciditatea în zona unor notaţii calde, 
reveria acompaniază discursul, poemul, în continuă 
regenerare, venerează viaţa şi marile ei teme: dra-
gostea, fericirea, spectacolul cotidianului. Proiecţiile 

dominante colportează reprezen-
tări ale unei individualităţi sub 
semnul melancoliei calme şi al 
iniţiaticului exponenţial, într-o ie- 
şire programat-brutală din fanto- 
şa structurii bricolate a jocurilor 
memoriei şi visului. În primul 
ciclu al cărţii, Dulce	 şi	 amar, eul 
liric este mentorul călătoriei în  
preajma simbolului tutelar, dra-
gostea e restaurată ca melopee 
arhaică, invulnerabilul ca şi far- 
mecul labirintului: „tot	 mai	
puţine	 zile	mi-au	 rămas/	 s-alerg	
printre	 poeme	 răzvrătit/	 să	 te	
sărut	 cu	 gust	 de	 ananas/	 să	 te	
iubesc	 cum	nu	 te-am	mai	 iubit//	
tot	mai	puţine	zile	dar	şi	nopţi/	se	
scurg	 încet	 spre	 un	 deşert	 visat/	

când	 sânii	 tăi	miros	 a	 struguri	 copţi/	 îţi	 sunt	 acelaşi	
credincios	soldat” (Credincios	soldat, p. 61).

 Temele poeziei lui Ioan Vasiu ţin de un melanj al 
reactivărilor nostalgiei în drama timpului sub zodia 
acestei melancolii fără sfârşit. Aşadar, nu detalii în 
recuperare, ci afecte facsimilate de un spirit tranzitiv 
definesc contemplarea aproape hipnotică a realului 
transfigurat. Stanţele, discursul sincopat, ca să re-
curgem la alt exemplu, din ciclul Iubind	 în	 şoaptă, 
modelează ludicul cast, ontologia aceasta cumva 
spectrală faţă cu voinţa tuturor desăvârşirilor eului, 
obsedantul eu făcând neîncetat reverenţe sincroniilor 
dintre lumi, pregătind armoniile paradisului ratat, 
acel paradis des-tăinuit care nu mai este decât 

IONEL
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o corectură a domesticului. Chiar şi sofismele, 
referenţialitatea stanţelor întreţin acelaşi spirit ludic 
în regimul temei majore a cărţii: „aşa	 sunt	 eu/	 cu	
visu-mi/	efemer/	ca	un	copac/	hrănindu-se/	din	cer”;	
„am	 rămas	 iubito/	 cu	 un	 crez/	 pot	 în	 ochii	 tăi/	 să	
înnoptez” (p. 88); „pe	malul	râului/	plopii/	 înfipţi	 în	
pământ/	 asemenea/	 unor	 seringi/	 absorbind	 seva/	
din	carnea/	pământului” (p. 89).

Sindromul melancoliei întreţine şi de astă-dată 
scenariul poeziei lui Ioan Vasiu. De-solemnizările 
marchează, desigur, o cale către sine, numai că 
autorul ştie mai degrabă că lirica sa e un dar autentic 
oferit celorlalţi. Un spectacol, cum insistam mai sus, 
convertind fiinţa poemului la noua mitologie a iubirii, 
în fascinaţia târziului din metaforă.

Scenarii ale istoriei 
în dramaturgia de azi

În anii din urmă uimeşte ambiţia unor autori de 
literatură îndrăznind, acesta e cuvântul, să abordeze 
capitole din istoria românească şi chiar s-o facă la 
un mod original, cu talent, cu 
seriozitate, o atitudine care, de-
sigur, depăşeşte cu mult stadii-
le intenţiei, devine proiect de 
anvergură, provocare, o reuşită. 
Partea tristă a lucrurilor e, însă, 
alta. Au dispărut cititorii loiali 
acestui gen de lectură, tinerii 
nu mai gustă atenţi, preocupaţi, 
pasionaţi, istoria decât, eventual, 
din perspectiva scandalului, a me-
morialisticii aşa-zicând a „dezvă-
luirilor de senzaţie”, a istoriei 
pretins „neceremonioase”. Iar 
când e vorba de piese de teatru 
cu subiect istoric, montarea lor 
devine ea însăşi o „istorie”, a 
aşteptării, a amânărilor. Fiindcă 
nu sunt destule instituţiile care 
să vrea montarea unor astfel 
de piese, într-o vreme în care istoria, ca disciplină 
şcolară, e bălăcărită chiar de cei obligaţi s-o propună 
elevilor, mulţi profesori preferând să-şi ţină învă- 
ţăceii în priză doar cu can-can-ul, deriziunea, 
senzaţionalita şi scenarita „istoriei” de budoar. În 
2001, Vlad Cernea Jerca a scos, la Editura Alexandru 

Ştefulescu, din Târgu-Jiu, piesa de teatru NU CEREŢI 
ZEILOR SĂ PLÂNGĂ (58 p.). „Om plimbat prin 
Europa”, cum îl recomandă entuziast, în prefaţa 
cărţii, Ion Popescu Brădiceni (Certitudinea tradiţiei 
şi a propriei vocaţii, p. 6), autorul evită solemnităţile 
mimate, îşi explorează foarte bine şi atent sursele 
şi creionează un fragment din epopeea lui Mihai 
Viteazul cu rigoarea unui cronicar. Piesa, în versuri, 
abordează o temă generoasă, prima unire a provin-
ciilor româneşti. Talentul autorului nu poate fi pus  
la îndoială. Epoca îşi relevă parfumul într-un text 
bine strunit, fără „patriotismele” delirante ale 
nostalgicilor „vechiului regim” şi ai delirului liricoid 
închinat patriei (şi partidului!). Vlad Cernea Jerca 
are stofă de poet şi de dramaturg, explorările sale 
prin personajele piesei şi prin eroul central, „Mihai 
Vodă, Domnul naţiei române!”, au un dramatism 
pâlpâitor, în înţelesul curat al cuvântului, subiectul e 
bine ancorat în timpul său. Tema specială, unitatea 
unui popor, întreţine voinţa acelui triumf iremediabil 
care a reinfuzat destinul românilor la 1918. Acum, 
în vremea domniei lui Mihai Viteazul, unitatea e un 

ideal structurat pe empirismul 
căutărilor identitare ale acestui 
popor românesc şi acest lucru l-a 
intuit iarăşi bine, perfect, autorul. 
Incandescenţele vremii nu sunt 
totuna cu voinţa naţiunii noastre, 
atunci risipită în provincii isto-
rice, de a se reîntregi teritorial: 
„– Să se îndrepte lumea de-acum 
spre asfinţit,/ Ori Dumnezeu, în 
jilţuri, de-o vreme-a adormit?/ 
Ce vină are Ţara şi cei ce ne sunt 
fraţi/ Că ne-am născut din dacii 
stăpâni peste Carpaţi?.../ Ne-am 
înfrăţit cu munţii aici când ne-am 
născut/ Şi fi-vom, de-i nevoie, şi 
sabie, şi scut!/ Nu voi să-nving 
popoare şi nici averi s-adun,/ 
Voi doar reîntregirea pământului 
străbun!” (p. 23). Cartea (lectorul 

ei este poetul Geo Galetaru) reprezintă un punct 
strălucitor pe harta ponosită a literaturii patriotice 
de la noi. Piesa aceasta de teatru arată cum poate 
fi investită istoria, ca mesager al propriilor vitalităţi, 
într-un ceremonial în care textul literar devine, o 
clipă, mărturisitor al experienţelor trecutului.
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Sub masca autoironiei

Poezia Victoriei Milescu epatează, paradoxal, tocmai 
prin faptul că poeta nu-şi propune să epateze. Şi în noua 
şi consistenta sa carte, Sub steaua câinelui (Editura 
Tracus Arte, Bucureşti, 2012), autoarea pune în discuţie 
probleme grave şi o face într-un registru autoironic şi 
demitizant. Tonul ei poetic e de-o acurateţe dezarmantă 
şi de-o simplitate care ne poartă cu gândul spre Jacques 
Prévert ori spre poemele cu parabolă inclusă ale lui 
Marin Sorescu. Din mai fiecare text se decelează drama 
existenţială a poetei care conştientizează prăpastia dintre 
aspiraţiile spre ideal şi realitatea imediată, cel mai adesea 
agresivă şi impedimentantă. Omul modern pare a fi 
damnat să nu mai iasă nicicând din sclavia derizoriului şi 
a banalelor sale automatisme cotidiene de care se lasă 
„oficiat” într-un şi printr-un ritual aneantizant. Trezirile la 
această realitate asfixiantă sunt întodeauna dureroase, 
unei astfel de vivotări fiindu-i preferată, nu o dată, 
moartea care, cel puţin, poate fi provocată (Aplaudând 
existenţa). Norocul, dacă aşa ceva poate fi numit noroc, 
este că există în jurul nostru semeni ce absorb, parcă 
magnetic, răul şi şi-l însuşesc în chip iisusic, formidabil 
fiind, în acest sens, poemul Şchiopul din faţa blocului: 
„Cum stă drept/ cu faţa uscată de vânt/ pare o santinelă/ 
sau o barză mare păzindu-şi cuibul/ de beton înălţându-
se de la pământ la cer/ trec sfios pe lângă el/ parcă mi-e 
ruşine că merg/ că am picioare/ încălţate în cizme cu 
aripioare/ nimeni nu îndrăzneşte/ să-i treacă pe dinainte/ 
ploaia nu-l udă/ frunzele nucului cad razant/ gândacilor 
li se înţepenesc picioarele/ aşa se face că în blocul 
nostru/ nu sunt gândaci, nici şobolani/ nici păsări care să 
îl trezească ciripind/ cum stă solemn cu unicul picior/ în 
balta lacrimilor îngheţată”...

Ecranul liric pe care poeta îşi proiectează trăirile şi 
experienţele sale existenţial(ist)e e unul al dezarmantei 
sincerităţi, despuiat de orice convenţionalism idilic sau 
festivist. Pe versantul opus celui heirupist şi de simulat 
orgasm social, vorba unui confrate, se află dezgustul 
de viaţă, scârba, mahmureala, gura coclită, senzaţia 
de vomă, lehamitea cosmică. Fără a fi câtuşi de puţin 
moralizatoare, poeta are curajul să smulgă masca de pe 
obrazul bucuriei trucate vesperal spre a ne arăta chipul 
cianotic al disperării din proximii zori (Festivalissim). Cu 
acelaşi ochi necruţător e văzut, în dinamismul lui filmic, 

spectacolul stradal tot mai robotizant de la o zi la alta, 
alienant şi îmbibat de spleen (Vânzătorul de ziare). Cu 
efect liric garantat, Victoria Milescu cultivă o evlavioasă 
modestie metodică, plasându-se neîncetat la antipodul 
orgoliului trâmbiţat războinic de majoritatea poeţilor 
de pretutindeni şi de oricând. Ea nu priveşte lumea de 
sus nici măcar atunci când se află la etajul unei clădiri, 
ci de undeva dinspre nadir, făcându-se cât mai mică şi 
parcă ţinându-şi respiraţia spre a nu-şi trăda în niciun 
fel prezenţa. Perspectiva aceasta asupra lumii îi asigură, 
în mare parte, originalitatea discursului poetic, al cărui 
timbru e din ce în ce mai personalizat şi mai autentic. 
Forţa de personificare este, ca şi cea asociativă, pe cât 
de inepuizabilă, pe atât de imprevizibilă (Casa cea nouă), 
cum doar în scrisul Vioricăi Răduţă se mai întâlneşte, ca să 
nu amintim decât un singur exemplu. O preferinţă specială 
o are poeta pentru realizarea de portrete colective (Noi, 
profesoarele, Loosers, Hotel de 5 stele).

Spaţiul din poezia atât de deretoricizată a inconfun-
dabilei Victoria Milescu este unul al degradării fizice şi 
morale, al mizeriei umane din imediata vecintate a morţii 
(Sala de mese, Absolut relativ, Doctorul). Tradiţiile nu mai 
au niciun rol catalizator în conduita urmaşilor, respectul 
celor ce vin cunoaşte o dispersare galopantă mai mult 
decât alarmantă. Fiii risipitori se întrec în a nu se mai 
întoarce la rosturile lor iniţiale (Casa vândută), cu toate 
că de o robinsonadă totală nu poate fi vorba în această 
lume, oricât s-ar înverşuna ea să-l strivească pe individ în 
angrenajul ei sofisticat (Aerul plin de aer).

Pe urmele lui Baudelaire, via Arghezi, poeta exploatează 
profitabil, din punct de vedere liric, zona dezagreabilului, 
a hidosului, a diformului, iscând şi ea „frumuseţi şi 
rosturi noi” (O arătare, Sprijinind vântul). Fauna umană 
din discursul poetei e puternic polarizată social şi în ea 
birocraţia frizează absurdul. De o parte se situează şefii, 
medicii, proprietarii de clădiri somptuoase, nababii, 
sfincşii din spatele ghişeelor, miliardarii ce se lăfăie în 
limuzine, administratorii de bloc, agenţii ce dirijează circu-
laţia în intersecţii, iar de cealaltă parte, bolnavii incu- 
rabili, umiliţii, neomologaţii, cerşetorii, truditorii pămân-
tului („servitori ai divinului”), mofluzii (ce amintesc de 
proştii dintr-o cunoscută nuvelă a lui Rebreanu), petiţio- 
narii la care nu se uită nimeni, celibatarii fără noroc, 
clienţii eterni ai mijloacelor de transport în comun, 
şoferii care-şi plătesc fără să înţeleagă de ce amenzile, 
scormonitorii inveteraţi ai pubelelor ş.a.m.d. Între aceşti 
doi poli sociali diametral opuşi şi ireconciliabili nu există 
căi de comunicare, cei mulţi şi urgisiţi izbindu-se mereu 
de vidul sufletesc impenatrabil al „emanaţilor” Revoluţiei 
şi ai Tranziţiei (Şeful cel mare, Omul cu ochelari negri, 
Când eşti mic, Musafir fără viitor, Cerşetorul din colţ, 
Piticul din intersecţie, Tu nu vei fi niciodată bunică etc.). 
Cartea Victoriei Milescu cuprinde o galerie impresionantă 
de portrete sau còpii după natură, indiferent de la care 
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pol al societăţii actuale le recrutează şi le pune, de 
regulă, în antiteză. De mai multe ori e zugrăvită „biata 
femeie mică” (Ab ovo, Litera neagră, Cioburi de stea). 
Un loc special în sufletul poetei îl ocupă mama (Coloana 
sonoră). Prezenţa acesteia îi creează poetei plonjarea în 
copilărie şi amintirea  ei constituie un reper moral de care 
nu poate face abstracţie ori de câte ori se vede nevoită să 
ia o decizie capitală (Casa vândută). Femeia din poemele 
acestei cărţi are nevoie de ocrotirea unui bărbat puternic, 
dar de cele mai multe ori, înfruntă de una singură şi în 
ciuda oricărei fragilităţi vitregiile destinului şi ale propriei 
condiţii feminine: „Cum se uită după mine bărbaţii/ când 
trec pe bulevard/ cu rochia mea scurtă şi decoltată/ şi 
pletele răcorite, decolorate/ de mările intercontinentale/ 
cum rămân ei pe loc şi nu mai/ înjură, nu mai trag din 
ţigară/ atenţi la clinchetul/ pantofilor mei de cristal/ cum 
rămân ei cu privirile pironite/ pe şarpele de rubin din jurul 
gâtului meu/ şi rece şi cald/ privind pierduţi cum alunecă/ 
inelele mele grele de pe degete pe asfalt/ apoi se trezesc 
şi se bat/ pe brăţara cu diamante/ pe poşeta de lac/  
din care zboară iute sufletul meu” (N-ai ce face cu prea 
multe vieţi).

Poeta nu slăveşte bucuriile, izbânzile ori fericirea, ci 
eşecul şi deziluziile pentru că acestea îl călesc pe om în 
lupta lui cu existenţa (O şampanie pentru cer). Altădată 
ea îşi asumă, în chip stoic, noroiul inerent vârstelor ce 
postmerg copilăriei edenice prin definiţie: „în raniţă să 
ascunzi plânsul tău de copil/ trebuie să mai şi ratezi din 
când în când/ să te umpli de noroi, de spurcăciune/ să-i 
laşi şi pe unii şi pe alţii să râdă de tine/ să te tăvălească 
prin fulgi purtându-te-n chiot/ pe străzile violete ale 
oraşului/ altfel nu te vor crede niciodată că ai învins/ în 
războiul de o mie de ani” (Gloria oraşului cucerit).

O temă care se conturează tot mai pregnant în carte 
este cea a lui „fugit irreparabile tempus”, magistral 
zugrăvită într-un poem-poveste despuiat de orice 
podoabă stilistică, însă oricând antologabil: „Aud prin 
pereţi/ plânsetul bebeluşului vecin/ cred că vă deran- 
jează se scuză tânărul tată/ plânsul lui îmi acompania/ 
treburile mărunte prin casă/ plânsul lui însemna viaţă/  
într-o zi nu l-am mai auzit/ ce mai face copilul dum-
neavoastră/ mai are colici? o întreb/ pe mama lui când  
ne-am întâlnit la lift/ o, e mare acum/ a terminat facul-
tatea, s-a căsătorit, are familia lui/ Doamne, când a trecut 
atâte timp/ eu unde am fost până acum, ce-am făcut?” 
(Anii tuturor). Timpul îşi are capriciile lui imprevizibile: 
„timpul trage cu arcul/ mereu te uimeşti pe cine nime-
reşte/ iedera se hrăneşte din trupul castelanei/ iedera 
biruitoare/ precum nebunul asupra raţiunii/ cât curaj 
pentru a spune nu/ când vrei totul”... (Găsind înainte 
de a căuta). Timpul nu iartă niciodată, însă, în curgerea 
lui nestăvilită, facilitează reintegrarea omului în circuitul 
natural. Iată, în acest sens, o fascinantă ilustrare a 
returului mioritic: „Şi vin viermii cei iubitori/ după 
semnalul secret/ te revolţi, protestezi, răcneşti/ odată 

cu pământul/ prăvălit peste piept/ răcnetul urcă prin 
rădăcinile corcoduşului/ răsărit peste noapte/ izbucnind 
în flori roz-albe/ fluturii vin să polenizeze/ frecându-şi 
picioruşele de corolele/ sclipind fericite/ armata albinelor 
vine la datorie/ vei fi mierea din stup/ îndulcind gura 
blestemului/ nimeni nu are timp de pierdut”... (Nimeni 
nu are timp de pierdut). Legată indisolubil de tema 
timpului este cea a morţii veşnic egalizatoare într-o lume 
zbuciumată în care ahtiaţii după avuţii şi glorie se cred 
nemuritori (Matiola, Camaradul), ca de altfel şi aşa-zişii 
amatori de adrenalină de pe şoselele pe care nu o dată îşi 
află obştescul sfârşit (Blitz). Morţii nu i se sustrage nimeni: 
„Îmbătrânim împreună/ pacient şi medic/ în aceeaşi 
boală/ insistentă, fără speranţe/ îmbătrânim împreună/ 
autor şi cititor/ în aceeaşi limbă/ în acelaşi poem/ scris 
în piaţa cu fumigene” (Făcuţi pentru moarte). Moartea 
cuiva drag e un prilej de rememorare a unor episoade din 
devenirea dispărutului. Astfel, tulburătorul poem Cythera 
condensează în doar câteva pagini substanţa epică a 
unui adevărat (bildungs)roman avându-l ca protagonist 
pe extraordinarul poet şi pictor boem, Menagache, 
personaj inscriptibil în paradigma excelând prin ecoul 
literar aparte a aventurierilor brăileni şi a marilor ei spirite 
tutelare. Vestea dispariţiei prietenului din copilărie, 
care, altădată, „căzuse de pe schela şantierului/ unde 
se angajase/ să picteze pe cer/ o lozincă muncitorească” 
alunecă  spre meditaţia romantică asupra ravagiilor pe 
care le pricinuieşte timpul: „se destramă oraşul nostru 
natal/ dus pe Dunărea plumburie/ luându-şi în fiecare 
an tributul:/ un poet, un actor, un ofiţer/ e plin oraşul 
nostru de cei/ ce au fost gata de sacrificiu/ unii sunt 
nume de străzi cu salcâmi/ când vapoarele sună prelung/ 
împodobite cu steguleţe şi becuri/ scufundându-se lent/ 
pe faleză adie ecoul/ unui trist cântec de petrecere”. Nu 
puţine sunt, de altfel, în Sub steaua câinelui, poemele 
sau secvenţele poematice inscriptibile în sfera artelor 
poetice. Poeta însăşi îşi concepe existenţa cotidiană ca 
pe o molipsitoare stare de poem cu care ajunge să se 
identifice: „Despătureşti coala albă a zilei/ începi să scrii 
primii paşi” (Camuflaj). Această stare e contaminantă 
(Cerşetorul din colţ). Remuşcările o cuprind pe poetă 
atunci când, datorită măruntelor obligaţii curente, nu-şi 
poate onora scrisul care pentru ea constituie un adevărat 
modus	 vivendi (De ce n-am scris ce-am promis). În 
Cenaculum, ea îşi aminteşte, cu fervoare romantică, 
scene din adolescenţa zvăpăiată „când rezemaţi de vânt/ 
în orizontul primului tramvai/ înfiinţam partidul poeziei/ 
şi o gazetă sans	rival/ apoi ne risipim care încotro/ unii au 
slujbe serioase/ sub un neon rămas aprins/ puţin retras, 
puţin absent, poemul/ fumează liniştit tot ce am scris”...

Victoria Milescu, o sentimentală care şi-a potrivit 
irezistibil pe chipul poetic masca autoironiei, întregeşte în 
mod fericit galeria spiritelor culturale pe care le-a zămislit 
Brăila lui Panait Istrati ori a lui Fănuş Neagu, spre a ne opri 
la doar două repere tutelare. 
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Jocul creaţiei şi al credinţei 
în labirintul nebănuit al vieţii
(sau o triplă parabolă a existenţei umane)

Romanul lui Constantin Stancu, Pe masa de operaţie, 
a apărut la Editura RAFET (Râmnicu Sărat, 2011), obţinând 
Premiul „Octavian Moşescu” la a IV-a ediţie a Festivalului 
Internaţional „Titel Constantinescu”. Lucrarea a fost editată  
în cadrul proiectului „Scriitori râmniceni pentru literatura 
română”, iniţiat de Asociaţia „Renaşterea râmniceană”.

Se întrepătrund, în acest roman, trei poveşti existenţiale 
înţelepte şi cuminţi, ca trei ape line prelingându-se spre 
matca aceluiaşi fluviu al (pe)trecerii omului în această lume,  
cititorul descoperind o triplă parabolă a rostului şi sensului 
devenirii noastre. Sunt poveşti semnificative şi alese 
despre viaţă şi moarte, despre redescoperirea credinţei 
şi, implicit, despre iluzia izbăvirii prin artă şi ratare.

Cea dintâi surprinde impactul unei boli trupeşti în exis- 
tenţa individului – personaj anonim, putând fi oricare 
dintre noi – descoperirea unei tumori deviind cursul 
(aparent) firesc al unei vieţi, răvăşind destine. Semnificaţia 
este clară: răul există în noi, în fiecare. Poate invizibil, 
poate doar ascuns. Purtăm în permanenţă în noi, cu noi, în 
trupul nostru fragil şi vremelnic, posibile „erori” genetice 
ori „pietre” (la fiere, la rinichi), „vestigii” din istoria noastră 
„nevăzută”. Iar când ni se aduce la cunoştinţă că da, răul 
se află şi în noi, reacţia noastră e întotdeauna aceeaşi: 
„părea că nu vorbeşte despre mine, ci despre o altă 
persoană”, mărturiseşte naratorul-personaj, „credeam că 
era o eroare, poate o confuzie, ceva, o greşeală în univers”.

În esenţa sa, povestea devine, astfel, un act prin exce-
lenţă experienţial, iar faptele sunt relatate, în cronologia 
lor, cu naturaleţe şi resemnare. Toate secvenţele acestui  
plan epic (Boala	nevăzută,	Moartea	ca	un	fel	de	naştere,	
Misterul	 frigului,	 Pâinea	 cea	 de	 toate	 zilele) sunt struc-
turate pe o schemă narativă clasică, convingând prin 
onestitatea rostirii, înţelepciunea abordării şi o sensibilă 
„poezie” a trăirilor.

Pacientul este un bărbat matur, inteligent şi cult şi, în  
ciuda acceptării senine a realităţii, nu-şi pierde nicio clipă  
speranţa. În plus, nu este singur, soţia fiindu-i în perma-
nenţă alături. Este o întâmplare aproape banală, pentru 
noi, cei bombardaţi zi de zi, pe toate canalele, de tone de 
dezastre/ nenorociri, însă devastatoare pentru un cuplu 
de oameni liniştiţi şi care n-au greşit cu nimic nimănui.

Valoarea acestei confesiuni constă în  
sinceritatea dezarmantă a relatării, în adevă-
rurile general umane pe care le transmite şi 
care sunt, de fapt, şi ale noastre. Simbolistica 
secvenţelor este complexă şi profundă. După 
operaţie, de pildă, acceptându-şi noua stare, 
în încercarea de a se obişnui cu „asimetria 
fiinţei” (pierde un rinichi), prima dorinţă a 

pacientului este de a bea apă de la fântână (obsedat de 
imaginea oamenilor simpli din Ardeal aplecându-se peste 
marginea fântânii, ridicând găleata). Soţia va fi cea care îi 
va aduce apa „pură” de fântână (apa vieţii pentru un trup 
bolnav, dar şi a speranţei, pentru un suflet îndoit).

Cea de-a doua poveste constă în relatarea unui vis de 
către acelaşi pacient (pe cale de vindecare): „visul m-a 
cuprins ca norul”; „era cald în visul meu...” Prin intermediul 
visului, îl vom cunoaşte pe Ilie Roman, un inginer care şi-a 
pierdut vederea, acum cerşind, duminică de duminică, 
în apropierea bisericii (adus acolo de familie). O poveste 
„rotundă”, în zece părţi, la fel de bogată în simboluri, până 
şi titlurile secvenţelor fiind elocvente în acest sens: Mila,	
Păcatul,	Firul	de	busuioc,	Martorii etc.

„Apropierea” orbului de biserică devine o parabolă 
a vindecării omului prin credinţă, dincolo de miracolul 
propriu-zis săvârşit de cei doi străini, contând apropierea 
– lăuntrică, de această dată – de Dumnezeu. Pentru că 
va rămâne la latitudinea sa dacă va înţelege semnificaţia 
„darului” primit ori va rata şi acest prilej, aşa cum a mai 
făcut-o, probabil, şi altădată. În ultima secvenţă, intitulată 
Copacul, imaginea arborelui (zărit într-o grădină, în drum 
spre noul său loc de muncă) este relevantă: „pe jumătate 
uscat, pe jumătate plin de rod şi frunze, fructele aproape 
coapte, mari şi ireale, fără pete, parcă simţeai gustul 
lor, iar frunzele păreau că pot vindeca prin strălucirea 
lor, proaspătă şi persistentă”, în acelaşi timp, jos, lângă 
rădăcini, zăcând „un topor, metalul ascuţit strălucea în 
lumina zilei, parcă a fost un zâmbet sinistru, dar toate 
erau trecătoare, gândi o clipă, sunt trecătoare...”

A treia poveste conţine amintirile naratorului privind 
întâlnirile sale cu poeţii, cu prilejul unor vizite amicale. 
Este un plan narativ constituit, la rându-i, din alte patru-
cinci secvenţe.

Romanul fiind autobiografic, portretele sunt reale, 
lucru care le face cu atât mai reprezentative/ semnificative 
pentru condiţia artistului în societatea noastră de la 
sfârşitul secolului XX şi începutul celui de-al XXI-lea. Ne 
sunt prezentate, cu amărăciune şi resemnare, destinele 
în derivă ale unor poeţi (deveniţi acum personaje), împăr-
tăşind soarta lucrurilor „nenecesare” pe care le colecţio-
naseră de-a lungul anilor, parcă obsesiv, în casele lor.

În roman poeţii poartă, simbolic, numele unor litere 
din protosinaic (gimmel,	 deleth,	 heth,	 lamedh), iar 
„portretele” lor inspiră singurătate şi disperare. Simţim 
acest lucru chiar în atitudinea naratorului: „aş scrie sau 

LADISLAU
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aş plânge poeţii...”, mărturiseşte el, aceşti oameni speciali 
care „sunt sub val, dar lacrimile lor ajung la noi, sunt 
lacrimi care curg în sus”.

Scriitorii evocaţi sunt, aproape fără excepţie, oameni 
dificili, săraci, aşteptând – cu naivitate şi umilinţă - ajutorul 
celor bogaţi. „Bolnavi de boli reale şi imaginare”, par de-a 
dreptul depăşiţi de problemele existenţiale (destrămarea 
familiei, soarta copiilor, intransigenţa fraţilor, trădarea 
prietenilor). Îşi iubesc cu disperare femeile, care, în 
realitate, îi consideră insuportabili, în cele din urmă 
părăsindu-i. Citesc cărţi pe care le iubesc şi le urăsc în 
acelaşi timp şi răspund la scrisori „care nu le-au parvenit 
niciodată”. Rataţi profesional, îşi irosesc viaţa prin locuri 
pe care nu şi le-au dorit, fiind „cântăreţi de bal, ospătari la 
marile sărbători ale naţiei, muncitori în port sau la câmp, 
cu mâini delicate precum versul lucrează şi îşi câştigă greu 
pâinea”. Nu se suportă nici măcar între ei şi, „după cum 
versurile în poem, se urăsc, se iubesc...”

Cu Ghimel, naratorul bea ceai: e în vârstă, însă îi vorbeşte 
despre femeia pe care o iubise (şi care l-a trădat). Casa lui 
e un muzeu de lucruri inutile „într-o lume de derută”. Şi-a 
vândut garsoniera şi un tablou, cumpărând o casă în care 
locuieşte cu prietena („femeia sa pe vreme de tristeţe”). 
Cândva băuse mult, căzând prin şanţuri, salvându-se prin 
poezie. Trăieşte cu nostalgia anilor tinereţii, „când o carte 
costa puţin, cât o pâine a săracului şi puteai citi, te puteai 
refugia undeva, în peisajul acesta abstract al iluziilor şi 
al cuvintelor vii”. Merge cu bicicleta după apă, dar de 
la o vreme „îl îmbată” doar tristeţea. Pedalând, îi vin 
cuvintele, „le dictează aerul, orele, lumina”. Apoi le uită. 
La despărţire, îi spune naratorului: „Va ninge, poate unul 
din fulgi va purta chipul lui dumnezeu...”

Dalet este poetul cu aer de nobleţe. „Se născuse pentru 
a fi poet, un poet sensibil, fragil, trăind până la extrem 
visul sau himera că poetul este altceva, făcut din alt 
material decât ceilalţi, călător prin lume după jumătatea 
care dă sens, care rotunjeşte viaţa, după femeia partener 
în toate şi parte din poem”. Se îndrăgosteşte de o „artistă 
a sexului”, el are de-acum 50 de ani, însă „himera care 
îmbracă un poet este una a deşertului în care trăim”. Deşi 
prevenit de prieteni, „era dispus să zboare până ce aripile 
i se frâng” (ceea ce s-a şi întâmplat, desigur)...

Cu Het naratorul discută „pe trepte”, poetul pregătea 
un roman („avea un vers ca un cântec şi un cântec ca un 
poem, scria bine, cu har şi cânta cu bucurie, părea că le 
are pe toate, dar nu era aşa, ceva îl trăgea în jos, dincolo 
de aparenţe era drama...”). Divorţează, acuzat de fapte 
„care nu erau ale lui”, îşi creşte fiul, cărându-l pe la nunţi 
(unde el e lăutar), îşi îngrijeşte mama, fraţii revendicându-
şi partea după moartea ei. Trăieşte cu soţia altui poet şi 
nu-şi mai termină romanul... Stând pe trepte „în acea 
zi, o zi unică în felul ei, am avut senzaţia la un moment 
dat că trăim amândoi o iarnă stranie”, notează naratorul. 
Iar finalul, pe cât e de superb, pe atât e de dureros: „iar 
noi, înconjuraţi de gard, stăm într-o lume care nu ne mai 

aparţine de mult. Gardul ne înconjoară, deşi credem că 
versul ne-a eliberat...”

Cu Lamed, naratorul stă de vorbă în balcon. Poetul 
îi face o cafea, apoi „se dezbracă de omul de peste zi”, 
redevenind artist. Îşi duce viaţa într-o „singurătate 
populată de epistole” („era un fel de veghetor într-o ţară 
pe care numai el o cunoştea”). Capitolul care i se rezervă 
este cel mai consistent (aproape o cincime din roman), e o 
adevărată nuvelă (Constantin Stancu foloseşte cu succes 
atât tehnica inserţiei şi a înlănţuirii, cât şi cea a naraţiunii 
„în ramă”). Lamed are o personalitate complexă. După 
ce a practicat o duzină de meserii, acum e pensionar „cu 
obligaţii faţă de cetate, mai mereu în pierdere”, „ezită la 
ideea unei antologii, parcă îl încurcă, îl reţine ceva, deşi 
admite că a venit vremea uneia, aşa ca rod şi ca expresie 
de uitare, poate gândeşte că antologia este un fel de 
testament şi schimbă ideea...” „A închis uşa după mine ca 
după un străin”, mărturiseşte, în final, naratorul.

Remarcabile sunt, în cazul romanului Pe masa de 
operaţie, rotunjimea şi relativa autonomie a părţilor, 
dincolo de cele trei planuri narative (şi care nu pot fi 
separate), secvenţele care compun istoricul bolii, povestea 
orbului Ilie sau destinul dramatic al celor cinci scriitori 
fiind foarte bine conturate. Prozatorul evită poetizările 
inutile şi nu-şi propune nicio clipă să fie, cu tot dinadinsul, 
un stilist. Luciditatea ideilor şi sinceritatea simţirii fac din 
aceste frumoase poveşti o triplă parabolă existenţială.

La o primă apreciere, Constantin Stancu ar putea părea 
un pesimist. Poate prea resemnat în ceea ce priveşte 
viaţa, moartea, destinul nostru, al tuturor. Eroul operat 
de tumoare acceptă relativ uşor ceea ce i se întâmplă, 
nefiind un luptător. La fel pare să fi acceptat şi Ilie orbirea 
sa. Doar poeţii se zbat, cu neputinţă, inutil, ca peştii pe 
uscat - poate din pricina asta îi considerase Carl Sandburg 
nişte animale marine silite să trăiască pe uscat şi râvnind 
să zboare în văzduh...

Interesant este că atât povestea pacientului, cât şi cea 
a orbului au un final deschis: fiecare dintre ei mai pri-
mind o şansă, rămânându-le, amândurora, speranţa. Doar 
destinele poeţilor par marcate definitiv de zădărnicie 
şi singurătate, deveniţi prizonieri ai propriilor obsesii, 
perdanţi la jocul de ruletă al destinului. Doar lor nu li se 
mai deschide nicio uşă... Pentru că poet eşti sau nu eşti. 
Şi dacă nu eşti, trebuie să accepţi acest lucru. Nu are sens 
să jertfeşti totul pentru o himeră. Altfel rişti să-ţi petreci 
viaţa în dezamăgire şi eşecuri, sacrificându-i şi pe cei pe 
care i-ai fi putut iubi şi care te-ar fi putut iubi la rândul lor. 
Pentru că, în rest, ce ne mai rămâne?

Este ceea ce am înţeles eu din romanul lui Constantin 
Stancu. Dacă ai ratat şansa să devii un geniu, încearcă 
măcar să-ţi păstrezi calitatea de om. La urma urmei, 
nimeni nu-ţi poate pretinde, pe lumea asta, mai mult de 
atât... Fiecare dintre noi este, în permanenţă, un pacient, 
un orb şi un poet deopotrivă, „masa de operaţie” din 
roman putând deveni, oricând, şi a noastră...
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Concurs

REGULAMENT MODIFICAT
Asociaţia Culturală „Agatha Grigorescu 

Bacovia” şi Primăria Oraşului Mizil organizează 
ediţia a VIII-a a Festivalului Naţional de Lite-
ratură „Agatha Grigorescu Bacovia”.

Festivalul se desfăşoară pe două secţiuni: 
poezie şi proză. Pot participa creatori de lite- 
ratură din ţară şi străinătate, indiferent de 
vârstă, afiliere la U.S.R. sau alte asociaţii lite-
rare. Nu pot participa autorii care au obţinut 
unul din primele trei premii la ultimele 3 edi- 
ţii ale festivalului. (Pot participa însă cei că-
rora nu li s-a acordat premiul în bani, pentru 
neprezentare la festivitatea de premiere).

Lucrările vor fi expediate (în format electronic) 
la adresa de e-mail: revista.fereastra@gmail.
com sau lmanailescu@gmail.com.

Adresă de rezervă: codrin_lum63@outlook.
com.

Atenţie!: toate adresele redacţiei pe yahoo 
au fost blocate. Din acest motiv concurenţii care 
nu au primit confirmarea primirii materialelor 
sunt rugaţi să le retrimită sau prin poştă – pe 
CD – la adresa: Asociaţia Culturală Agatha 
Grigorescu Bacovia, str. Agatha Bacovia, nr. 13 
A, Mizil, judeţul Prahova, până la 15 septem-
brie 2014 (data poştei).

Textele vor fi culese în Times New Roman, 
corp 14, cu diacritice (cel mult 10 pagini A4 
pentru secţiunea proză sau 15 poezii).

Pentru ambele secţiuni textele se semnează 
cu numele real (dacă autorul doreşte să fie 
publicat sub pseudonim, va specifica acest 
lucru).

Se anexează un CV, care va cuprinde adre-
sele de corespondenţă (poştă, e-mail, nr. de 
telefon) şi o fotografie în JPEG sau TIF, cu latura 

mare de minimum 20 cm.(pentru a permite 
reproducerea ei în revistă).

Vom confirma primirea textelor imediat ce  
acestea ne parvin. (Lipsa confirmării este echi-
valentă cu neînscrierea textelor la jurizare.)

Textele care nu respectă prevederile acestui 
regulament vor fi eliminate din concurs.

JURIUL (preşedintele juriului – scriitorul 
Adrian Alui Gheorghe, membrii juriului – Emil 
Proşcan, primarul oraşului Mizil, Valeria Manta 
Tăicuţu, Loredana Dalian, Emil Niculescu, 
Nicolae Tăicuţu, Lucian Mănăilescu – membri 
U.S.R.) va acorda următoarele premii:

Marele Premiu Agatha Bacovia, 
Premiul George Ranetti pentru poezie, 
Premiul Spirea V. Anastasiu pentru poezie,
Premiul revistei Fereastra pentru poezie, 
Premiul Gheorghe Eminescu pentru proză, 
Premiul Leonida Condeescu pentru proză,
Premiul revistei Fereastra pentru proză. 
De asemenea, vor fi acordate premii spe-

ciale şi menţiuni ale unor reviste literare sau 
sponsori.

Jurizarea se va face astfel: Fiecare membru 
al juriului va nota primele 15 texte, în ordine 
valorică, la fiecare secţiune (cel mai valoros text 
primind 15 puncte, cel de al cincisprezecelea 
un punct). În final punctele se vor cumula 
şi vor fi stabilite premiile, a căror valoare 
totală însumează minimum 5.000 lei. Premiile 
acordate de reviste şi sponsori vor fi jurizate  
de către reprezentanţii acestora.

Câştigătorii vor fi anunţaţi din timp pentru 
a participa la festivitatea de premiere din luna 
octombrie 2014, urmând să confirme prezenţa. 
În cazul neprezentării la festivitate premiile se 
redistribuie.

Festivalul Naţional de Literatură „Agatha Grigorescu Bacovia” - Mizil
Ediţia a VII-a, 2014
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La curtile dorului

Bocetul solilocvial. Plânsul 
și tânguirea pentru sine (III)

Limbajul bocetului este cel mai adesea figurativ, este 
expresiv, emoţional şi tinde să transmită nu atât infoma- 
ţii, cât mai ales simţăminte, trăiri, preponderent expresii  
ale stărilor sufleteşti. De aceea este împodobit (încărcat) 
cu figuri de stil diverse şi cuvinte care exprimă durere, 
tristeţe, mângâiere, sentimente de afecţiune etc.

Chiar dacă privim bocetul doar sub semnul funcţiei 
sale catartice. trebuie să remarcăm o nuanţă în plus, 
în sensul că bocitoarea (bocitoarele) nu dă glas, prin 
bocet, numai durerii pentru cel plecat pentru totdeauna 
în Lumea de Dincolo, ci şi durerii (tânguirii) pentru sine. 
Bocind, ea (ele) mărturiseşte, atunci când mortul pe 
care îl „cântă" i-a fost neam apropiat, şi starea ei (lor) de 
jale, căci se simte singură şi părăsită în faţa greutăţilor 
şi grijilor vieţii (bătrâneţii). Redăm câteva exemple din 
care asemenea situaţii aproape că nu lipsesc, mai ales 
jalea după părinţi, fraţi sau surori:

Draga	mea	şi	buna	mea,
Au,	cum,	dragă,	te-nduraşi
Şi	pe	mine	cui	mă	laşi…	

(Bocet cules de la Stănilă Uleana, din Româneşti, 
comuna Tomeşti);

Nu-ţ'	pare	ţâie	rău	de	noi,
Că	ne	laşi	şi	te	duci…	

(Bocet cules de la Mihailovici Măria, din Birchiş, 
judeţul Arad).

Bocitoarea (bocitoarele) nu „se cântă” doar după 
mort, ci se cântă şi pe sine, adică situaţia ei vitregă, de 
când „moartea i-a intrat în casă” şi i-a răpit „ce i-a fost 
mai drag”, după cum rezultă şi din versurile:

Bată-te	focu	de	moarte,
C-ai	umblat	pe-unde-ai	umblat
Până	ce-i	mai	bun	ai	luat...
[...]
C-ai	vinit	netrebuită
Şi	te-ai	dus	la	noi	în	prun,
M-ai	luat	ce-am	avut	mai	bun.
M-ai	făcut	un	sămn	de	cruce,
M-ai	luat	ce-am	avut	mai	dulce...	

(Bocet cules de la Ardelean Domnica, Birchiş. judeţul 
Arad).

Într-un anume caz (situaţie), funcţia exterioară a 
bocetului, cea de îndeplinire a datoriei faţă de decedat, 
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pare să înceteze, iar textul acestuia se con-
struieşte atunci, în întregime, în jurul unui 
singur motiv: persoana celei (celor) care 
boceşte.

Realizând o proiecţie subiectivă a emiţă-
torului său, persoana care „se cântă”, bocetul  
se poate transforma în bocet solilocvial, adică 
în bocetul pentru sine. Ceea ce interesează 

în această situaţie este dacă şi în ce măsură bocetul 
pentru sine îşi pierde funcţia ritualică (nemaifiind 
performat într-un moment adecvat, privilegiat - cel 
al ceremonialului înmormântării şi de către rudele 
mortului, ci în timpul vieţii şi de către bocitoare pentru 
sine) şi dacă, în această ipostază, ar putea constitui o 
variantă aparte, apropiată mai degrabă doinei de jale, 
prin funcţia sa preponderent expresiv-reflexivă.

Am descoperit în zona etnofolclorică a Făgetului 
câteva texte de astfel de bocete pentru sine, din care 
redăm câteva:

1. Câte, Doamne, le-am călcatu
Și pe unde-am mai umblatu, 
Pe unde-am călătoritu
Și n-am câştigat nimicu. 
Numa' criţariu din mână, 
Pă acela să-m' iau grădină; 
O grădinuţă cu flori... 
Da' nu ştiu cine le-o plânge, 
Că n-am fete, nici suroriu, 
Și copiii-s depărtaţii 
Și acela nu-i lucru loru. 
Dragii mei. copiii meiu, 
Nu ştiu cum m-oi despărţire 
Și nu ştiu că putrăzăscu...

2. Acuma vremea o venit.
Astă lume-am părăsit. 
O, iubiţi copiii mei,
O, soare, lumina mea. 
De-astăzi nu te-oi mai vedea.

O, iubiţi copiii mei,
Eu mă duc pe-o cale lungă,
N-am pe nime să m-ajungă.

O, iubiţi copiii mei, 
Pe-astă cale-ndepărtată, 
Unde n-am fost niciodată.

O, iubiţi copiii mei, 
Voi. surori şi ai mei fraţi, 
Pe mine să mă luaţi 
Și-n groapă să mă băgaţi... 
O, iubiţi copiii mei!...

,






