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Cuvinte pentru botezul unui poem
Se mai aude muzica spartă în oglinda
de la capătul holului aşa cum se sparge un surâs
 neglijent
se mai aude glasul celui ce urcă
spre propria-i rădăcină
ca spre enigma din urmă.
Cu primul strigăt bate în portalul luminii Noul Poem
prunc lucrător întru frumos şi bine
repetînd breşa primordiei.
Chiar dacă pentru mulţi nu contează
dacă e în plus pentru gloria luminii
chiar dacă vămile şi timpul fără de milă
îl pot surpa
se cuvine a-i hotărî numele chipul făptura.

(Ce-i, tată, dureroasa-ţi istorie
pregătească-mă pentru călătoria jertfelnică
şi orice mi se va-ntâmpla
ca pe-un războinic levantin tînăr şi hotărît
sărută-mă la plecare!)

Prin urmare se cuvine a-i hotărî numele chipul făptura
şi umbră să dăm
şi odihnă şi neodihnă, Doamne,
în inima celor singuri
acestei făpturi ca o fulgerare de aripi

pe diguri
care o clipă ne-adună precum glasul mamei
la cină.

Scrisoare Domnului Dante
La candida-ţi întrebare care-a străbătut cîteva secole
Pentru a mă găsi
voi răspunde repede fără temeri şi fără

poticniri.
Prin urmare, iubite Poet, Serenissime Dante Alighieri
ca şi în vremea Domniilor Voastre
în acest eon postmodern
se moare pe dinlăuntru
ca un pământ muşcat de o viziune măruntă
ca un microb duios izbit de iceberguri
ca o fantoşă orbecăind precum
brownienele mişcări ale norilor
ca o pasăre tocită de zbor
ca floarea sfărâmată-ntre platforme
şi ca asimilarea unei noi forme
ale nesuferitei vorbiri.

DANIEL 
CORBU

Se moare frumos, se moare concav
(drumuri străbaţi  şi nu ştii că eşti doar 
umbra unui mort)
ca suferinţa suferindă de apatia rugului stins
ca atletul interzis alergării
ca speranţa neurmărită până la capăt
sau ca duhul strămoşilor ne-mai-întors
în sufletul muritorilor de rând. 
            Se moare frumos, se moare concav
se moare pe dinlăuntru
ca aerul nepotrivit pe respirare
ca arsa turmă de secunde din marele arsenal
al pierdutelor ore
în timp ce Purgatoriul răspunde

în acelaşi ecou.

Se moare frumos, se moare concav
se moare fără de ştiinţa morţii
şi fără strălucirea şi fără amestecul
în treburile interne ale iubirii de sine.

Masca de trecere
Dar să nu înnebunim de biruinţa
prisosului.
O, frumuseţe a locului, 
fără artificii
şi fără masca de trecere a emfazei
rămâi imaterială
precum crucea din suflet
pe care nimeni n-o vede!
Şi adânceşte-mă în penitenţa

acestui vis
când pot admira frunzele înverzitelor ore
şi cântecul greierului
ca un arc de triumf!

Ultima mască
Prea târziu vine clipa în care vezi
cum Dumnezeu se-ncruntă
la semne
cum se rotesc tăcerile stelare
şi tremură tinere ramuri rămase răzleţ

în repaos
şi cum rând pe rând se-nfig în suflet
săgeţile nopţii.
Prea târziu vine clipa în care Dumnezeu
vede cum îţi moare ultima mască
a neîntinatului chip
şi cade ca un măr putred
iar tu rămâi – vis trecător împodobit de Neant –
fără pamblici şi fleoncuri de prisos
în care se-mpiedică lumina
şi n-ai să mai vezi cum Dumnezeul tău
se-ncruntă la semne
cum se rotesc tăcerile stelare
şi tremură ramuri rămase răzleţ

în repaos
şi ca pe mirifice simfonii
Dumnezeu ascultă cum se-nfig în suflete
          una după alta
                    săgeţile morţii.
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MONICA 
ROHAN
PREVESTIRE

O peliculă subţire
ca ceaţa unor inexacte amintiri, pâlpâire  
            domoală 
                                la capătul zorilor
liziera se tulbură de o boare şerpuitoare
                                       din pom în pom
         uimirea plină de ghinde crude
         lăptoase verzi ca surâsul primului
         miel pornit pe podul inocent
                                   cu două tăişuri:
unul pentru aducerea-aminte
şi-altul, aidoma, pentru ziua uitării...

O transparenţă de sânge subţire
în spaima fiecărui copac
ştreanguri roase de vis, franjuri sticloase
clinchet de stele-n auz
                stejarii freamătă uluitor
                în urechea de sticlă...

ZIDUL

Am zis: „lasă”
îngustată-i pricina revenirii
se-ngustează din ce în ce
faţa palidă apune ca luna
am crezut tot ce-ţi spuneam
                 şi creşteau vorbele
      până-n ultimul strat
şi creşteau vorbele între noi
năpădind liniştita grădină
Ai adăugat: „lasă”
am răspuns: „tocmai”
iar mărăcinişul mustea
de puterea smulsă din noi
Alunecă luna în spatele zidului: „bine”
„Iată că luna apune”, a spus careva
însă nu mai ştiu cine
însă nu mai conta 
fiindcă zidul crescuse 
şi vorbele s-au făcut întuneric. 

ȚINUTUL ACELA

La trei dungi cerul apei
      la doar trei
           miracolul vindecării

mătasea broaştei sângerează duios
lăcrămioara adulmecă  sânge
şi-i aşa greu albastrul, de peste tot venind
                     celule flămânde
             campanii albastre
                            la trei dungi de miracol

O frunză pică deasupra durerii
                       translucidă
pânza apei e o hartă secretă
prin care se întrevăd spinii razelor
                   din tărâmul acela
cucerit pâclă cu pâclă... 

DUPĂ CE TOATE 
S-AU SPULBERAT

Bate marele vânt şi spulberă totul
Ceasu-ngâmfat fumegă orele vechi
Iernatică-i vorba ce se spune pe sine
promoroaca scrâşneşte în rotirea 
       de litere albăstrii

Am putea închega un cer de cuvinte
       atât de septic îngheţat şi albastru
               este acest început de poem
după ce toate s-au spulberat
după ce marele vânt s-a risipit
             deasupra altor privelişti...

„ÎNAFARA”  

Marele vaier al universului
printre dinţii rotitori strecurat
amplifică tulburarea
                  câmpului fără cer
Trece fruntea prin umbra zidirii
           scapără plânsul
Cearceaful ud al ierbii îşi stoarce nostalgia
am zăbovit sub vişin, sau doar în gând
roţi dinţate antrenează întreagă grădina
        întâi un vânticel şăgalnic
                       între glicine
în cele din urmă, afară din câmp
             mirifice constelaţii
                           de lacrimi
siliciul albastru
prin ochiul cosmic
         neîncetând...

DANS
Chipul verde al mării

îşi roteşte-albaştri ochi
săgeţi de soare rup  carnea furtunii
uşiţa dinspre grădină din talazuri clădită
    scârţâie şubred pe umerii înotătorului
ceru-nflorit scapără versuri 

pentru eşarfa de foc
                                    a fiecărei corăbii
        o! isadoră vrăjită pe valuri dansând
inima-i colivie în care veveriţa se zbate 
                                înnebunită de spaimă
Un pui de nurcă nefiresc alungit
               leagă iubirea cu moartea
               într-un acelaşi nod negru coclit

Dimineaţa ochii albaştri ai mării
                  înlănţuiţi în rime
                  la catafalcul acestui poem. 

NELINIȘTI
Albastrul pur s-a pierdut.
Complicat înnodată jugulara istoriei.
Unde să-mi aştern dimineţile însetate?

7 mierle sorb cântecul de rouă 
cu triluri curcubee

              Fericirea-i văzduh
formă de-ar dobândi n-ar mai păstra 

neamestecarea
magma pură doar mătase în lunecare, 

flash/fulger/blitz
Trecute prin raza apei culorile se întind
             ca surâsul ploii de vară

Palpită, acolo, în răscrucile încordate
       pământul cu sânge uscat sub unghii
       strâns ghem peste urletul 

torturatei memorii...

Unde să-mi aştern dimineţile însetate?

LIGHIOANELE COPILĂRIEI
Pe rafturi de zahăr, oblojite, 

lighioanele copilăriei
cele ce topesc inima
            laolaltă cu scorpionul spaimei
muky cu păr de mort, căţelandrul,
la pieptul prinţesei cu fragedă chică
    mustaţa porumbului roşcat-verde
    crude caise din care ne-am înfruptat

uneori, tot mai rar, în depresia nopţii
           muşcă zimţat insistent
           cu un fierăstrău strepezit de iluzii

gheţuri mari cad peste ceea ce-a mai rămas
iar ceea ce încă mai dăinuie, şi-aşa hăcuită
                  se rupe de sine
      se duce la vale
se afundă în valea de zahăr incandescent...
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iertare – 
dacă v-am dezamăgit
însă

mai mult de a fi ceea ce
încă
îs

nu am reuşit.

nu zic nu:
poate că nici nu m-am străduit
îndeajuns

sau poate că sunt
doar un accident al speţei
în care dimineţile 
nu au mai încăput;

nici suficient soare

şi 
cu atât mai puţin 
clorofilă.

(mai mult de 75% din mine
este lună
iar restul
albastru 
alcool 
şi tutun)

dar dacă v-aţi pierdut cumva vreo 
noapte anume
care v-a luminat cândva
viaţa
şi pe care o tot căutaţi

staţi liniştiţi
nu trebuie să disperaţi.

cu siguranţă
o veţi găsi

odată şi odată

în vreo celulă de-a mea
cotrobăită de vreun microscop

sau în inima mea cea dreaptă
invizibilă
atunci când nu plouă

sau 
pur şi simplu 

PAUL 
VINICIUS

în acele de gheaţă ale vreunei muzici
care vi s-ar cuibări în carne 
atunci când iubitele v-ar fi devenit
păduri

iar degetele voastre

vânt subţire
roşcat
de toamnă

venind intrând
şi linişte
cu paşi de pâslă şi alură albastră

cu trup unduitor
de tânără femeie

cu epidermă albă
tăioasă
de toledo

bolborosind vorbe întortocheate
lungi 
neînţelese

din care se ridică o ceaţă osoasă.

ca un pieton îmbrăcat în carbid
trecând prin ploaia densă şi verde
tăind oraşul
strivit sub puroiul verii

ieşit din inima iubitei tale
cu umbra încă vie a bătăilor
pulsului ei

şi intrându-ţi în
casă.

aşezându-se relaxat în fotoliu.
şi privindu-te.

privind ploaia de afară.

până ţi se confundă
cu creierul.

până îţi adoarme acolo.

cu paşi de pâslă
alură albastră.
aşa vine nebunia

echoes
fiindcă pescarii din pink floyd nu-s 
deloc roz
aşa cum te-ai aştepta.

ei îţi umblă prin casă
prin sertare
printre lucruri
înnoptează în paharul tău cu vodcă
şi îţi sting ultima ţigară
când aerul dimineţii
îţi plumbuieşte cu somn pleoapele

lăsându-ţi două-trei riduri noi
de o mare frumuseţe
şi un năvod de circumvoluţiuni
de îndată ce luna de dimineaţă
se îneacă în marea
de deasupra.

ţara pink floyd nu are nici munţi
nici ieşiri
la vreun ocean plauzibil

însă acolo
peştii cei roşii înoată 
în formă de inimă

iar inima ta
albastră
la fel

pierdusem drumul
desigur
îl pierdusem de mult

iar vântul zdrenţuia pădurea
ca pe o femeie beată
pusă pe împerecheat

însă tu erai atât de copilă
încât orice fiară
te-ar fi mâncat
cu sentimentul
că i-a sosit luna plină

cum şi eu
de altfel
cu sânge negru mi-am şi stins
focul care mă ardea

şi ţi-am dat haina mea
cu gândul ticălos
că măcar ea

totuşi

o să te atingă
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MARIA 
DOBRESCU
gânduri în cuşcă

uitarea înseamnă libertate
lecţia de graţie
am învăţat-o
de la o păpuşă
cheală
fără un ochi
care zâmbea 
din fereastra unui spital

 * * *

memoria ne trădează
ne prefacem adesea
că uităm
vraful de tăceri
albe
ne amintim de o toamnă
sau de alta
e noiembrie
şi copacii se fac cruci

 * * *

se pare că vine o toamnă
din care va fi imposibil
să evadez
în ceaiul cu bergamotă
se amestecă senzaţii
extravagante
sorb cu o  lentoare nefirească
câteva amăgiri
drogul perfect
pentru un captiv

 * * *

mă sprijin de tăcere
ca de un baston alb
aşa pot lepăda
fără să simt 
ultima cocoaşă sentimentală

 * * *

 scriu lâncezind
 aş încerca o ieşire
 de urgenţă
 nu-mi recunosc singurătatea
 inima se va umple de cruci

 * * *

aproape îmi doresc să fim fluturi
prin venele noastre ar curge
un curcubeu
şi tăcerea

 * * *

tăcerea a prins pojghiţă
în oasele mele
mai e loc 
de o iarnă

mă sprijin de toate toamnele
ca să nu ies din decor
desculţă 

 * * *

caut un drum drept
miroase a tine
închisă în cuşca gândurilor
lustruiesc fiecare aşteptare
din când în când bat clopote
prea leneşe pentru
vuietul din liniştea mea

 * * *

cei fără trupuri
trec în tăcere
lumina vorbeşte
în locul lor
în mine se rostogoleşte

o singurătate
o ascund 
în plânsul unui copil
care îşi caută îngerul

 * * *

opresc tăcerea
cu inima
am atâtea cicatrici
ca să le vindec
vorbesc în somn
 
tu îmi străpungi nonşalant
fiecare noapte
cu o altă tăcere

 inima mea e o pradă 

 * * *

dintr-o eroare de percepţie
cu inima
nu poţi vedea 
decât albul
toamna  colorează
iubirea doar pentru orbi

 * * *

aici nu a sosit niciodată primăvara
cel mai apropiat cer
este privirea ta
din care cad ape
peste tristeţile rostuite
de aşteptare

 * * *

traversez încă un pod
spre înstrăinare
dorul de tine
e ultimul supliciu

 * * *

tăcerea mea este
o bufniţă albă
a ta
un totem 

o port în memorie
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ION
CRISTOFOR
PENTRU TINE

Nu ştim prea bine ce lecţii ne dă greierul în timpul nopţii
Dar tu, suflete,  întâmpină umbrele serii cu un surâs.
Pentru tine zborul bufniţei e catifelat ca pulpele fetelor.

Acum când ştii că niciodată o uşă nu e atât de bine încuiată 
Încât nenorocirea să nu intre prin ea 
Şi că deodată întunericul se furişează şi se aşează la masă
Cu paşii unei femei resemnate şi triste
Pentru care dragostea e o religie neinventată. 

Şi tu ce visezi netulburat la noaptea în care aurul părului ei
Îţi va  umple toată încăperea
Şi umbrele lunii te vor îmbrăţişa ca pe un îndrăgostit pe  terasă.

Nu ştim prea bine ce lecţii ne dă greierul în timpul nopţii
De tristeţe sau bucurie, nu poţi să ştii,
Dar tu dă bineţe arborilor şi păsărilor.
Pentru tine zborul bufniţei e catifelat ca pulpele fetelor
Pentru tine dimineaţa se deschide cu un surâs.

UN ȚINUT AUSTER

Sunt zile sau poate ceasuri, mi-a spus preotul bătrân,
În care bunul Dumnezeu oboseşte să ne mai numere păcatele.

Într-o asemenea zi cine mai priveşte
Urmele paşilor ei prin zăpada proaspăt căzută
Şi faţa bărbatului urmărind-o de la fereastră
Cu ochii strălucind ca nasturii de metal de la uniforma
De soldat al imperiului.

Un ţinut auster în care aurul s-a retras în frunzele arborilor
Iar regretele-n pietre.
Un ţinut în care îţi duci dragostea de mână
Mult timp după ce mâna ei 
S-a  mutat în pământ.

VARA SE PREGĂTEŞTE SĂ MOARĂ

Vara se pregăteşte să moară. Sacii pentru moară sunt goi.
N-avem nimic de cules, nici lanuri de grâu 
Nici măcar câteva aplauze. 
Câţiva şoareci prin colţuri şi pisica cea moartă
La popa la poartă.

Scrii ceva lipsit de orice importanţă. 
    Asculţi vuietul golului ce ţi se deschide în faţă
Pe limba mea un cuvânt mătăsos
Ca puful urechilor tale mă înfioară.
Sap cu vârful limbii în amintirea cărnii tale. 
Asta e tot. 
Nu ştiu dacă nu-i un motiv de mâhnire
Că poeţii cei mari nu te-au cunoscut

Şi nu ştiu dacă verdele frunzelor îşi mai aminteşte de noi,
Dacă iarba pe care-am călcat mai ţine minte 
         jurămintele noastre.
Dar vara se pregăteşte să moară.
Sărac ies în faţa soarelui cu palmele goale.
Fără tine cuvintele mele n-ar valora nimic
Acum când cineva ne caută vocile prin golul ţiuind între stele.  

O SEARĂ DUPĂ FURTUNĂ

O seară în care furtuna nu mai soseşte
Sub zăpuşeala verii arborii se neliniştesc, 
           scheaună un câine undeva
Un telefon îţi anunţă decesul bătrânului dascăl.

S-a dus încă un înţelept în cer
Dar cu cine să împarţi tristeţea aici pe pământ
Nu e nici o văduvă dornică, nici un peştişor măcar din cei 
Ce-ţi arată argintul burţii în apa acvariului.

La televizor timpul probabil are rochie scurtă şi silicoane
Zâmbetul său te asigură că ploaia va fi curată
Fără căderi de grindină sau de îngeri.

NU DIN ZIARE, NU DIN CĂRȚI

Nu din ziare, nu din cărţi vei afla 
Că bunul Dumnezeu şi-a schimbat domiciliul 
Că dragostea cucernicei văduve îţi înfloreşte 
Cactuşii pe pervazul ferestrelor tale.  

Nu din ziare, nu din cărţi vei afla 
  pe unde năvăleşte sângele tău dimineaţa
Şi ce vânt suflă peste feţele morţilor primăvara
În care te pregăteşti să te naşti 
În care fierarii pregătesc cuiele şi lemnul ce-ţi dă puterea
De a rosti sub clarul de lună cuvintelor tale
Unul din voi mă va vinde 
Ca şi cum o femeie mult îndrăgită 
(O, blestem al lucrurilor mici, al sufletelor mărunte)
Ţi-ar striga de la fereastra casei tale
Că viaţa ta e cu toate bucuriile şi durerile ei în altă parte
Că-n patul tău se trezeşte mereu şi mereu 
Doar un străin ce-ţi seamănă îngrozitor
Atâta doar că e mai bătrân la chip şi mai uscat la suflet
Rostind ca un somnambul în faţa oglinzii din miez de noapte
O, blestem al lucrurilor mici, al sufletelor mărunte.   
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IULIA 
PANÃ
puiul de cangur 

am frică de înălţimi 
şi de văi adânci
mă ţin strâns de un capăt de sfoară
atârnat de tăblia de pat
sunt în balans 
fac tot timpul exerciţii riscante
provocatoare încât
între noi
avalanşe de sânge ţâşnesc 
atunci când ţip, 
respir după tine 
şi ţip
fă-mi un hamac din muşchi 
şi tendoane 
fă un marsupiu din inima ta 
sufletului meu 
pui de cangur
rătăcit printre jaloane 
pe plaja de la trei papuci 
ruşinat-strecurat
pe urme greblate de sare 
printre scoici şi căluţi uscaţi.
am frică de mare, o pierzanie 
vortexul din care-am sosit 
fă-mi un difuzor din şoaptele tale
să aud doar bass-ul de hulă 
         şi octavele femeilor peşti
am frică de adâncuri 
şi uneori
mă urci şi m-arunci direct de pe far 
din lumina ochiului sticlos
mă răzbun 
cu mare şi sare
desenez din tristeţe legenda
cu care te încolăcesc cu funii de aburi
fă-mi o perfuzie cu ser din argint 
să mă împac cu zodia moale de rac 
puiul de cangur rătăceşte năuc
suie coasta de iarbă uscată
unde marea se-neacă la mal 
să plângă? să uite ce e? 
pe pământul amestecat cu nisip
aleargă izbindu-se de zidurile 
cazematelor umplute pînă la gură
de oase 
fă-mi un culcuş între ele 
în măduva uscată 

să-ţi citesc să-ţi adun din 
drumul de alge - lungi culoare 
prin care ne-am preumbalat
eu cu mersul meu împiedicat
sărit uneori ca o pasăre şchioapă
nu vreau să uit .. dar vreau să uit 
mersul tău apăsat ca un semn înroşit 
între noi o flacară arde 
       un capăt de sfoară.

Dealer-ul de somn 

dealer-ul de somn şi de timp 
     a uitat marfa în cer
a uitat de noi 
a plecat pe alte zone 
de interes 
n-am priceput nicicum 
de ce sunt mai puternică cu 
cât iţi văd inima 
când eu privesc tot timpul la nori 
           şi mă acoperă şi 
nu mai am acelea
şi străzi
nu mai găsesc urma pasului
păşesc în blana unor perne de aer
aud plânsete de copil 
vreau
să ajung la tine direct din 
săritura din trambulina 
desenată de un creion fin
în gura cerului 
dealer-ul de somn 
şi de timp
are urechi uriaşe 
un ochi mai mare şi mâini fine 
            mângâietoare,
el se descompune deasupra 
în particule
doar când minţim
îşi uită clienţii 
aşa cum eu uit cine eşti 
îmi amintesc cum în sărutările tale
sunt nişte ochi mari ascunşi 
în buzele dulci ce se înnegresc
într-un timp perfect 
căzut din cer 
din braţele lui ale 

uitucului
i-am trimis zeci de mesaje 
pe bancnote de dragoste 
se preface... 
m-a uitat 
sunt un sticker pe maşina ta 
pe tabachera ta 
pe lemnul de deasupra patului
un tatuaj greşit la închietura mâinii
un semn din naştere 
uitat în cer.

Sauna şi visul cu cocoş

am avut un vis cu prima 
iubire 
încinsă ca pietrele unui vulcan
o saună, o cameră de forţă cu o privelişte 
lemnoasă 
mă străduiam să fiu frumoasă
în lumea care viermuia în bine şi bine
cât poate 
ţine o lume pe o bucată
de melodie 
baby i am a fool
visul s-a continuat cu răcela 
un spaţiu intim îngheţat
ca la 
spa 
am aflat
din discuţii ce înseamnă 
de fapt să te pierzi 
ca un duplicat a ceea ce ai fost
în simple plăceri închipuite 
inconştient
căutam
scormoneam cu ochii închişi 
căldura
am mai avut şi alte vise cu măreţie 
în camere de marmură şi cristal
cu stucaturi din ipsos
cu var am şters graffitiul cu care 
notasem cu aceeaşi mână zilele şi numele 
dar fără sauna aia chinuitoare 
sugrumătoare 
nu respiram 
visul se lungea ca o gumă de mestecat 
lipită de talpa unui picior uriaş ce trecea 
pe deasupra, călătorea şi ne înfăşura 
separaţi  în borcane de sticlă
m-am trezit, am clipit
mi-am replicat prima saună 
mi-am multiplicat lemnăria 
mi-am reîncins pietrele 
până la sânge 
cu uşa deschisă am aşteptat 
cocoşul să cânte.
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*
*          *

viaţa mea, toată, ar încăpea foarte bine într-una mai mică. 
şi încă ar mai rămâne, subţire, un loc pentru o coală de hârtie, 
o călimară şi-un toc.
de care să mă agăţ cu disperare, ca de-un colac greu, de plumb, 
de salvare.
viaţa mea, toată, ar putea locui într-o alta, mai mică. 
chircită-n ungherul unde odată, demult, a tors o pisică. 
viaţa mea, toată, ar încăpea într-o sticluţă 
pe care şi-ar trece-o unul altuia îngeraşii, 
sorbind câte-o litruţă.

trăiesc înconjurat de lucruri pe care le-am adunat cu greu 
dar nu-mi sunt de nicio trebuinţă.
trăiesc să apuc ziua de mâine, de parcă mi-ar folosi la ceva.
trăiesc nopţi de veghe şi zile de coşmar, 
              rostogolindu-se peste mine. 
mă veştejesc în zadar.
înconjurat de oameni pe care m-am străduit să-i cunosc. 
înconjurat de oameni pe care nu-i recunosc.
mă port printre ei cu sfială şi cu umilinţă. 
sunt, din regnul meu, cea de pe urmă fiinţă.
mă vizitează, în magazia unde scriu, popoare de şoricei. 
poate asta şi sunt – unul ca dânşii, unul ca ei. 
          o vietate dăunătoare. 
al cărei suflet a apus demult, ostenit. 
în zarea unde sfârşeşte până şi cuvântul sfârşit.

sunt de genul masculin, regnul animal. 
mă trezesc mahmur, dimineaţa, pe acelaşi pat de spital. 
ca s-o iau de la capăt. cu deznădejdea şi cu speratul. 
că în fine, la noapte, mă voi preface în altul.
pentru asta veghez, pentru asta mă prefac că sunt viu. 
pentru asta mă rog în pustie. 
pentru asta trăiesc în pustiu.

*
*          *

pe când umpleam cu sfială şi cu mare mirare, într-un caiet,
pagini întregi cu liniuţe şi cu bastonaşe, n-aveam habar 
că acelea aveau să fie cele mai bune texte pe care
le voi fi scris vreodată.

pe vremea aceea nu ştiam mai nimic, dar pricepeam binişor. 
acum ştiu (poate) prea multe, dar nu mai pricep nimic.
viitorul era, pe atunci, un lucru prietenos şi de la sine înţeles.
acum, lucrul acela a crescut, s-a făcut mare şi abia aşteaptă
ziua când are să mă calce-n picioare.  

încerc să-mi amintesc cum a fost şi recitesc cele mai bune texte
pe care le-am scris vreodată. cele cu liniuţe şi cu bastonaşe.

doar aşa-mi mai pot ţine viitorul la distanţă. 
            de ele mi-am atârnat,
zdrenţuită, cea de pe urmă speranţă.

pe când umpleam cu sfială şi cu mare mirare, într-un caiet,
pagini întregi cu liniuţe şi cu bastonaşe, n-aveam habar
că acelea aveau să fie cele mai bune texte pe care
le voi fi scris vreodată. 

pe vremea aceea, viitorul era atât de îndepărtat,
încât părea că n-o să fie niciodată.

*
*          *

printre cutele valurilor se va aşterne tăcerea. 
acolo se vor aduna, la odihnă, cuvintele.
tocite şi ştirbe. se vor înţelege-ntre ele doar din priviri.
se vor ţine de mână. se vor mângâia. 
inimă către inimă. faţă către faţă.

(cuvântul aici îmbrăţişează cuvântul departe, 
cuvântul viaţă sărută pe gură cuvântul moarte)

văd cum printre cutele valurilor se aşterne tăcerea. 
ca zăpada pe-o urmă de pas. ca şi cum, 
           după ce că nimic n-am avut, 
nimic n-a rămas.

doar cele două limbi de la ceas. care învârt, ca o elice, 
lumea-nainte. 

unde-am fost eu: un poem părăsit, năpădit de cuvinte.

*
*          *

aproape de noapte, aproape viu. nefolositoare vreme, 
            grăunţe de pustiu.
sunt nisipul jucat în picioare pe terasa cu mici şi cu bere, la mare.
iar marea însăşi suspină ca o manea. 
valul ei nu ştie carte – scuipă la ţărm coji de seminţe 
şi suflete moarte.

*
*          *

toată viaţa am sărutat broaşte pe gură, nădăjduind că ele 
se vor face prinţese. 
de-o viaţă mă umplu de bube, de spume, de bale, tot încercând. 
şi niciodată nu-mi iese. 
m-am smintit în pustiu. într-un pustiu de sminteală. 
cu oaze de hârtie şi ochiuri, înşelătoare, de vodcă şi de cerneală. 
încă sunt viu, 
încă fac spume la gură. muşc din mine însumi, 
ca din cuminecătură. 
mă târăsc prin pustiul de sminteală şi de nerozie. 
sunt un vierme 
din care nu se va face nici flutur, nici poezie.
am sărutat pe gură
toate broaştele lumii de acum şi de-apoi. 
sunt doar o amintire 
de care şi lui dumnezeu îi este cam ruşine

şi nu mai vrea de mine să aibă nicio ştire.

(Selecţie din volumul „Ţara mea, viaţa mea, dragostea mea – despre 
modesta mea ratare personală”, Ed. RENTROP & STRATON, 2014.)
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acum

stau la fereastra cuprinsă 
      de spasmul tristeţii
şi ascult cu atenţie vorbele celor din jur
nu înţeleg decât ceea ce rămâne nespus
culcat ca un opt în mine 

porumbeii aşteaptă la geam
mâna întinsă din care cad 
      fărâme de pâine 

creanga pentru care am lăsat 
      geamul deschis
stă să dea-n floare 
nici ea nu pricepe nimic 
afară de rugăciunea care trece prin mine 
luându-mă cu ea 

ce toamnă!
mă văd printr-o fereastră
stând cu capul în mâini
cum aş fixa pe un soclu uitarea
din care îmi ridic faţa

te caut prin ninsoare

dacă din cosmos cineva ne-ar surprinde
linia frântă a paşilor
ar rămâne uimit cât de mult aduce cu noi
desenul ei complicat

iei de pe jos pasărea învelită în aripi
pe ochii ei stinşi omul de zăpadă 
      şi-a pus o dorinţă
şi acum stă în cap
vrea să aibă mintea limpede 
      până la sfârşit

pe o stradă-nfundată se-aprind felinare
e jocul 
în care ne găsim întorcând faţa 

liniştea pictează la şevalet 
din vârful pensulei mă-ntind 
      pe pânză încet 
rămân nemişcată. sunt vie şi nasc 
lumina plăpândă bate cu pumnii în carne 

iapa lui don quijote

câta plămânul, strigă trubadurul
dând cu drujba de pământ
nu sunt romantic
sunt nervos
pe tristeţea mea
se leagănă coerenţa discursului 
   Rosinantei
iar flituiala ei mă bate pe umăr consolator
de unde atâta cotor
ce ţine legat un kil de motor?
acţiune, se filmează!
stop cadru

la marginea zilei

o capră îmi mănâncă din palme 
se uită la mine
mestecând flori mărunte de câmp
eu calc desculţă prin băltoace
îmi văd chipul şi sar
de pe un picior pe altul

vântul mă ia de gulerul brodat 
mă duce cu el
capra-i tot mai mică
rumegă şi zâmbeşte pe un petic de iarbă
lângă o piatră crăpată în patru

oraşul din depărtare mă prinde
în pânza ţesută peste noapte
aş putea să mă-nvârt în jurul meu
încât să ţin cocorii pe loc

nu, nu se poate 

o să ieşi din pielea ta de mameluc
o să măsori cu limba setea dintre noi
o să-ţi dea cu doi
referitor la cârnaţii de pleşcoi
nu fac diferenţa 
un labrador îmi plimbă dintr-o falcă în alta 
   amintirea ta
rămasă orfană
demult purtam la gât un zâmbet 
  de douăzeci şi patru de carate
ai crezut că e un kitsch
şi l-ai vândut în piaţă la arici

voi merge pe malul mării
întinsă pe nisip voi aştepta 
      să mă spele un val
întâi degetul mare 
el a stat cel mai mult în ninsoare
apoi firul de păr / despicat la limita de jos
într-o zi ne vom întoarce din larg 
ne vom recunoaşte şi ne vom strânge 
             în braţe
tu-mi vei smulge din ochi o algă
o meduză din părul meu va dansa 
       pentru tine

fiul risipitor
coborau îngerii din cer 
şi-şi ştergeau aripile de sternul meu
nările mele ascuţeau vertebra aerului 
până când s-a făcut gorun 
şi ochiul mi-a devenit iarăşi bun
privirea s-a dat jos din tun 
bum-bum 
bum-bum 
inima se face scrum 
un babuin face zoom 
şi calul bate în covată 
ihaha, ce pingea! 
cerul sare şotronul cu cheia după gât 
tăticul nu-i acasă?
cum cine sunt?! sunt copilul, ăla rătăcitu’
am o vizionare
am rezervat un loc cu verdeaţă 
              şi fără suspine

terapie intensivă
aş vrea să prind viaţa de sfârc
şi chiar dacă nu curge lapte
simplul gest de a sta culcată la pieptul ei
mă va linişti şi mă va face 
  să gânguresc fericită

moartea se joacă printre uluci

nu are aer, daţi-i aer, nu respiră
ieşiţi afară, nu aveţi voie aici
aduceţi trusa, intubaţi-l
acum e mai bine 
putem coborî toate treptele 
nu ne mai dor gleznele

lumea se uită pe vizor
nu ne recunoaşte şi nu ne dă drumul
vom înnopta departe în mica odaie 

nu mă gândesc la nimic
doar coasta mi se rupe iar şi iar
pierd calciu, ţi-am spus?!
mă gândeam că nu contează
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Gahua *

Să bei o cafea între pomii de cafea  
e ca şi cum ai răni planeta 
  cu un strigăt de luptă  
arbuştii se strâng şi se apleacă  
plantaţia se înfioară şi se închide  
precum ochii tăi verzi seara  
când cauţi şi cercetezi  
cerşetorul din port  
casa pescarului orb  
vremea care trece ca valul sărat peste noi  
 
respir ca o statuie rănită  
ascult ca o pasăre de pradă  
amarul cafelei e ca noaptea asta  
presărată cu stele reci  
albastre, unele curtate de comete  
altele pun licăr în aburul cafelei turceşti 
pe care aştept  
s-o beau cu Dumnezeu  
de-o viaţă  

* Gahua = cafea, în arabă 
 

Tanger 
 
Locul unde scriitorii beau julep  
tăind fumul gros de pipă 
 ] cu condeiul de os  
unde cafeaua e mai neagră 
  decât cerul sudului  
iataganele zac nefolosite 
  de opt sute de ani  
cămilele blânde vin să ceară 
  bancnote de rumegat  
ziarele vorbesc de Titanic  
piloţii coboară în linişte 
  lângă moscheea albă  
o imagine ideală, profetic perfectă  
 
fericit colţ de lume  
calm, liniştit  
bun pentru epave
unul ca mine  
care nu mai ştiu să înot  

mă scufund lângă mal, 
  călătorii mă ceartă  

iar a luat ancora în braţe zic  
şi eu rostesc DA  
ca o femeie vrută  
dar neavută 

Brusc,  Adevărul 

Iubita mea se joacă cu păpuşi
într-un teatru mic 
doldora de teribile aventuri

din culise pândesc priviri 
prinţese, foste zâne seduse
de acel lup incult, fioros şi brutal
de care sunt cu toate îndrăgostite
 
până ce apare vânătorul de plumb
târându-şi picioarele
şi-n puşca lui, gloanţe adevărate

Statistica trezirilor magice 
 
Mă scol devreme eu  
stau pe net şi mă uit  
încet încet se trezesc Luminiţele  
pâlpâie şi se spală pe faţă  
apoi vin Măriile, Suzanele şi Cristinele  
Violetele sunt cele mai tardive  
se întind voluptuoase în pat  
îşi beau cafeaua cu frişcă  
 
cu ochii închişi apoi o pleoapă 
   se deschide  
înăuntru e bine  
difuzul produce confuzii  
sunt eu sau alta?  
e joi sau duminică?  
perdele groase are hotelul meu  
în vaze cineva a pus mirodenii  
o oglindă cască şi îşi aranjează părul  
el doarme încă  
visând la alt beculeţ  
pe ecranul care se trezeşte

Tablou cu nuanţe mute 
 
Pe când degizat în peşte cu periscop  
străbăteam ligheanul cu viteza 
  corăbiilor spaniole  
mă păcăleam că mai există insule tropice  
pline cu fructe zemoase, doldora 
  de sirene frumoase  
 
apoi apele au scăzut  
căldură şi ţânţari am văzut  
prin sticle groase afumate  
săpam la mal în falii dezgheţate  
 
monezi găseam, chiar cuie îndoite  
mă îndoiam, deciziile pripite  
erau ca un şuvoi de broaşte bete  
gândeam, scriam, făceam şi multe pete  
pe un tablou cu nuanţe mute  
 
şi tu ziceai ..hai, vino, du-te  
mă derutai
 
femeia are rostul marelui conducător  
să urc pe-un munte sau un pisc  
în golul plin de aer, să încerc să zbor 
fără motor

Suhaid
 
Am pierdut stanţa cu Suhaid  
să vezi tu cum am băut cu ea  
o sticlă de vin roşu ca sângele  
unui cal desculţ fără cultură  
o gloabă a oazelor de peste Eufrat  
 
şi mă întorceam în trecut, să ştii  
mă apucam cu mâinile de urechi  
ca să nu mai aud despre măcel  
nici despre alungarea albatroşilor 
          cărunţi din mare  
 
casa de bătrâni e zugrăvită în roz  
plină de dantele şi dinţi de cristal  
care muşcă canapeaua poetică  
 
ce mult aş da acum să fiu copil  
chiar de 4 ani, fără minte  
dar nu aici  
nu acum  
în altă viaţă  
cu ea, cu tine
la fel  
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uneori te naşti fericit alteori trist 
ai numeroase întrebări la care nimeni 
nu poate răspunde şi de aceea taci foarte mult 
dar înveţi în gând că totuşi copilăria 
nu e un baton de ciocolată ci o cărare 
pe care mergi ca un orb pipăind 
iarba şi cerul aerul pe care-l respiri cu măsură 
pentru că trebuie să ajungă şi altora nu eşti egoist 
te doare când câinele galben roade lanţul să fugă 
iar când tata nu te mai vrea te prefaci 
că iubeşti păpuşa ce te leagănă seara 
şi pâslarii cadrilaţi din molton 
e atât de greu să te naşti copil 
să înveţi cum e lumea în care exişti 
să nu vorbeşti copiilor nenăscuţi 
să te doară plânsul bătrânilor iarba cosită 
şi câinele galben ce muşcă din lanţ 

îmbrăcat în cămaşă, 
calul mă-ntreabă: încotro, stăpâne? 
şi i-am arătat câmpia. el a zis:
unde văd cu ochii am fost pân-acum, dar cred 
c-a venit vremea să-ţi desfaci coama şi graiul. 
mai zice: descalţă-ţi potcoavele şi pune de cafea, căci eu 
de-aici nu mai plec. de-atâta stat în şa 
mă dor coapsele, mi-e udă cămaşa; e timpul să descalec, 
să-mi pun potcoavele tale 
şi să cobor sub iarba de nea.

sărutul morţii:
al meu e momentul acela 
când deschid cu buzele gura morţii 
şi sorb apa vieţii în picături rare 
ca-ntr-un sărut visceral între îndrăgostiţii 
cărora nu le pasă în ce lume vor merge 
după cel mai tainic păcat

îmi e din ce în ce mai greu să adun dimineţi 
unele nici nu merită adunate 
dar nu pot întrerupe şirul 
nu pot trăi din doi în doi 
mi-am imaginat altfel sfârşitul nu o adunătură 
de clipe în care teama de moarte 
pune stăpânire pe sufletul ce va trece 
fluierând dintr-o parte în alta 
viciul meu e dragostea prea mare de scenarii 
cu trecerea de care vorbeam 
ador să le gândesc până în cele mai mărunte 
şi nu mă plictisesc decât dacă somnul 
mă invită la dans şi mă rotesc şi iar mă rotesc 

în jurul unui ax invizibil până când vârtejul 
mă apropie de vise pe care le părăsesc 
doar când inima se trezeşte şi vrea micul dejun 
atunci râd inutil pentru că viaţa e oricum 
o glumă de care m-am plictisit 
e răsuflată şi banală ca un decolteu de fetiţă 
încălţată în sandalele de oraş ale mamei 
una peste alta se adună zile ca foile 
ce se îngălbenesc într-un jurnal septic şi vechi

nu e prea târziu, copile, 
să te aşezi cu bretelele pantalonilor 
către marginea podului pe care 
nu mai vrei să îl treci.
ai în buzunare un rest de placentă; 
ajută-ţi viaţa să te ducă la capăt! 
şi ce dacă 
somnul e mult mai viclean decât plânsul - 
e singurul tău prieten 
care te primeşte în braţele lui, 
incredibil de moi.

e linişte de mormânt şi
în adâncul aerului mintea sapă o groapă 
în care vrea să-şi ascundă vechiturile gândurilor 
e convinsă că numai aşa mesajul subliminal 
pătrunde în viaţa pe care o suportă greu 
ca pe o haină udă 
sau ca o pasăre captivă aripile-i inutile 
şi după ce pune vechiturile gândurilor în groapă 
îngenunche şi le plânge sfârşitul 
până la capătul zilelor mele

numai în somn tata
vine la mine şi mă trezeşte în vis
deşi nu vrea îi aud paşii de şoricel speriat 
vine la mine şi stă în picioare 
parcă a mai descrescut în ultimul an 
îl întreb de Mica ce mai ştie de ea 
dar nu ştie nimic 
plânge lacrimi negre 
ce-i cad pe obraji până în barbă 
unde se pierd printre firele rare şi lungi 
după ce plânge îşi aduce aminte că plânge 
în visul meu şi-mi spune că a greşit uşa 
că trebuia întâi să bată ca să-i răspundă cineva 
pe care el să-l cunoască şi să-i înţeleagă tăcerea 

şi pleacă

după ce visez că sunt fata tatei 
întotdeauna mă simt mai bătrână 
pielea de piersică şireată atârnă 
ca un soare portocaliu în desenele fiului meu 
pentru care pictura e o faţă blestemată 
a lumii 
şi când se întâmplă asta uneori e iarnă alteori vară 
tata alege în ce anotimp vine la mine în vis
plânge
tace 
şi pleacă
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din ce în ce mai galben
mi-am pus haina pe îngerul meu şi i-am zis vine toamna 
frunzele se arcuiau concav iar verdele lor curgea pe noi 
trecătorii se dezlipeau mai greu de trotuar după care El 
îi sprijinea pe fiecare să urce în norul Lui 
şi m-am zgribulit pentru că îngerului meu îi plăcea haina

am luat o piatră de lângă gară să îmi aducă aminte din ce 
sunt făcut pentru că plecările mele sunt fără mare zgomot 
şi m-am întors spre locul tău iar locul tău stătea cu faţa la 
un orizont răvăşit e bine încă mi-am zis şi îngerul a oftat

pe tine te-am găsit ca pe o nuntă târzie în noapte am intrat 
şi am dat mâna cu toţi pe doi i-am adunat de sub mese nu 
este nevoie domnule mi-au spus e deja toamnă în picioare 
iar mâna mea în tot timpul acesta era concavă şi căldura ei 
curgea la întâmplare

m-am întristat aiurea 
m-am întristat aşa ca la un bilet de loto rupt

patul în formă de gondolă
omul acela bolnav şi bărbos în care bate o clapă neagră 
ascultă cum ies ghimpii în trandafiri 
şi schimbă numele zilelor în cifre 
are picioarele subţiri a coadă de mătură 
uneori îi rămân dezvelite dar nu se supără 
mă priveşte cu ochii mici şi speriaţi 
de se rup în mine toate venele şi îmi vine să vomit
omul acela bolnav şi bărbos în care bate o clapă neagră 
e tot mai mult precum prunele spre iarnă 
nu mai poate vorbi doar amestecă sunete 
care spre dimineaţă par miere 
câteodată îşi pune palmele deasupra păturii şi oftează 
apoi toată ziua ţintuieşte tavanul 
poate că priveşte o femeie frumoasă adormind îmi zic
omul acela bolnav şi bărbos în care bate o clapă neagră 
ştie să iubească atât de frumos frica 

schit
pe cheiurile portului ceaţa mirosea a gutuie 
ne plimbam doar ne plimbam ecouri de sticle sparte 
tu pierdeai trenuri lungi şi roşii 
eu mă gândeam la scriitorii care mor tineri 
cineva pescuia sau era o iluzie 
din norii uscaţi supura lumina

erai atât de fragilă erai atât de aeriană 
încât hainele nu te puteau reţine 
oamenii călătoresc mai mult cu sufletul 
am spus suflându-mi nasul 
m-ai privit cu un aer pierdut de mamă 
nu ştiai că mă strâng din tine şi plec târziu 
atât de târziu încât poţi fi jefuită

ziua în care ne-am mutat într-o migdală

tu eşti un miting împotriva realităţii o zi de naştere 
sărbătorită pe front şi intri ca printr-un zid în stresul meu 
îmi ciufuleşti părul te dezbraci de ultimele peisaje până 
ating înfiorat zidurile în care ţi-ai înfipt scâncetele pentru 
prima oară eu vin dintr-un pământ binecuvântat sunt must 
proaspăt clar ca o răfuială în stradă leagă-mă de umbra 
unei vaze pentru că am o slujbă de înviere în privire iar 
oamenii sunt buni poate de aceea nu a dispărut râsul din 
lume acum mi-am aşezat perna bine sub cap în cameră 
miroase a cărţi tu dormi în această linişte mi se umple 
sângele de tihnă curge ca un râu uitat seara mă lipesc de 
geam şi cânt cu toţi greierii dă-mi o zi să mă îngrop în 
mobila veche de mahon cu un dicţionar să mă dezlipesc 
de sensuri cald cum se dezlipesc afişele vechi cu vremea

când bărbatul în somn pare zeu resemnat
luna trece prin zidul lui sartre ca o nebună prin grădini 
mă doare un rest de morminte mă cânt ca un poet sărac

unde să ascund frumuseţea ta unde să înot pentru pământ 
dacă ar ieşi din mine păsări cu albul în gheare tu ai zbura?

pune-te în timp ca o eşarfă sau lasă-mă sub ghilotină 
dă-mi toată durerea nopţilor sau dă-mi vieţi de pierdut

draga mea te-am ales cum se alegeau pe vremuri sclavii 
închide ochii simţi soarele? e primăvară între umerii tăi

…

ea este un miros de balsam în păr cumva auriu ca visele 
din pieptul ei intră în mine un târg vesel şi totuşi e seară

parcele ale aceluiaşi soare

m-aş încuia într-o biserică goală ca o femeie la treizeci de ani 
şi nu aş şti de unde intră acvilele nici de ce cade peste mine o 
pudră de argint uită-te la mine Doamne şi spune-mi ceva despre 
Tine pentru că sunt zile când am impresia că nu ştiu nimic 
dă-mi o palmă hai două trei dar nu e stilul Tău am lăsat guma 
de mestecat afară şi mă îmbăt de singurătate ca atunci când 
simţeai nevoia să pleci în noapte şi să te rogi mult eu nu ştiu ce 
credeau ucenicii Tăi dar mă plimb în această clădire ca prin 
oraşele mici de provincie unde mai vezi la balcoanele curate 
rufele întinse şi cred că va veni într-o zi cineva aici va bate cu 
putere să deschid apoi ne va da foc în timp ce capul îmi este 
aplecat şi lama unui eşafod invizibil porneşte caldă în sus ca 
flăcările
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Mergeam supus, cu capul în jos ca un miel dus la 
tăiere, pe o străduţă pustie, semănând mai degrabă a 
uliţă de ţară. Pe nişte stâlpi pe care stăteau atârnate 
firele de curent electric şi de telefonie, nişte becuri 
emanau o lumină ca de lumânare, în ultima fază de 
ardere. Mi-era absolut indiferent ce se va întâmpla 
cu mine. Eram recidivist şi mă aşteptam la cel puţin 
trei ani de puşcărie. Pentru distrugerea bunurilor 
poporului şi tulburarea liniştii publice. Priveam pe sub 
ochi la burţile pline de grăsime ale celor patru idioţi şi 
le auzeam gâfâitul ca gemetele unui constipat când îşi 
aşează fundul pe vasul de WC. Cine ştie de pe unde îi 
culesese partidul. Poate erau mentori ai noii orânduiri 
sociale, care şi-au dat examenul obligând pe bieţii 
ţărani, cu ajutorul bâtei, să-şi doneze „de bună voie şi 
nesiliţi de nimeni” pământurile şi animalele la colectiv. 
Nu m-am putut abţine. Am strigat: „Trăiască Regele!” 
Oricum, executam aceiaşi ani de puşcărie. Apoi, ca 
o răbufnire, i-am aruncat în obraz o flegmă băloasă 
unuia dintre tablagii. Am primit imediat o palmă grea 
după ceafă. Am căzut în genunchi. Un bocanc în piept. 
Eram cu faţa în sus, pe buza unui şanţ. Deasupra mea, 
o mână se încleşta precum ghearele unui uliu când îşi 
apucă prada. O lovitură puternică între ochi. Mi-am 
pierdut cunoştinţa. Ca prin vis, am auzit:

— Repede, să fugim! Repede! Nu mai respiră. A 
murit! Nu-i mai bate inima! În şanţ cu el!

Un tunel fără sfârşit. Mă uitam la propriu-mi 
corp care zăcea inert pe nişte pietre. Roţile unui dric 
se mişcau neîncetat, fără să înainteze un centimetru. 
Lângă carul mortuar, pe un catafalc, bunicul. Nişte 
femei în negru, care lălăiau un bocet străvechi, îşi 
apropiau palmele de rana în formă de potcoavă, de pe 
fruntea defunctului, asemeni unei mângâieri. 

Tudor. Aşa îl chema pe bunicul din partea mamei. 
Tudor senior. Eu îi port numele. Tudor. Tudor junior. 
Un bărbat aparte. Ştia trei limbi străine. Absolvise  

o facultate cu profil zootehnic. Îşi coman-
dase un mânz de la Budapesta, un Pur Sânge  
arab din părinţi campioni. Îl îngrijea ca 
pe ochii lui din cap. Niciodată nu-l ţinea 
legat sau să-l folosească la diferite munci. 
Îi construise un grajd şi un ţarc speciale. 
Ieslea, din lemn de nuc sculptat de un 

meşter din Ardeal, cu motive populare — spicul de 
grâu, viţa de vie — stilizate în forme abstracte. Îi croise 
un ham din cea mai scumpă piele de viţel. Singura 
dată când îl scotea din curte era de Paşte. Îl înhăma 
la o şaretă. Bunicul, îmbrăcat într-un costum nemţesc 
dintr-un material din fire fine de lână, cu cizme ofiţe-
reşti până la genunchi, tuns şi bărbierit proaspăt, nu 
urca în atelaj. Ţinea calul de căpăstru şi se plimba 
pe uliţele satului. Oamenii îl salutau respectuos, iar 
el le răspundea cu o oarecare reverenţă şi îşi aranja 
mustaţa răsucită. După efectuarea plimbării —  un 
adevărat ritual, bunica îl aştepta cu masa plină cu 
feluri de mâncare specifice sărbătorii pascale, din 
care nu lipseau friptura de miel, ouăle roşii şi carafa 
cu vin roşu. Nu uita să aşeze pe un colţ al mesei o tavă 
imensă din aramă, plină ochi de cubuleţe de zahăr. 

Intra în curte pe poarta mare, deja deschisă, îl 
deshăma pe Arabu, se spăla pe mâini şi lua loc pe 
singurul scaun existent. Calul venea după el şi aştepta 
ca bunicul să rupă pâinea. În momentul când ducea 
pentru prima dată furculiţa la gură, numai atunci 
începea şi Arabu să prindă între buze primul cub de 
zahăr. Amândoi terminau de mâncat în acelaşi timp. 
Imediat după masă, bunicul se închina lung de trei ori 
şi rostea o rugăciune scurtă de mulţumire. Prietenul 
lui se uita cu ochii-i expresivi la stăpân şi necheza.

În primele zile ale Colectivizării, o echipă de 
comunişti tembeli, nişte maţe-fripte, s-a prezentat, la 
ora patru dimineaţa, la uşa lui Tudor:

— Pune-ţi, mă, ceva pe tine şi ieşi să stăm puţin 
de vorbă...

— Ce s-a-ntâmplat de mă treziţi cu noaptea în 
cap? Nu puteaţi să veniţi şi voi ca oamenii?

— Am venit ca nişte tovarăşi... Uite o adeziune 
aici... Semnează!

— Ce să semnez?
— Că renunţi la pământ... Şi la atelaje... La trac-

tor... La animale... Vor fi bunurile poporului. Ale 
noastre, ale tuturor. Aşa ne învaţă partidul. 

— Păi aţi muncit voi pentru ele?! A muncit partidul? 

ELISEI 
VIRGIL

Prozã
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Într-un final, după câteva luni de zile, forţat şi 
bătut, a semnat pentru cedarea terenurilor agricole 
în folosul colectivităţii. Pentru cooperativă. S-a rugat  
în genunchi să-i lase calul. Degeaba. Bătrânul s-a îm-
bolnăvit. De inimă rea. A căzut la pat. Nu mai mânca. 
A venit preotul şi i-a explicat că atitudinea lui e una 
necreştinească:

— Domnule Tudor, ce faceţi dumneavoastră e 
sinucidere curată. E contra legii lui Dumnezeu. Oricât 
aţi ţine la o fiinţă sau la un obiect, nu puteţi să vă 
autodistrugeţi din cauza asta. Corpul este templul 
duhului sfânt...

Ajunsese să vorbească singur prin curte: „Arabule, 
gata, vin acum! Îţi aduce tata lucernă şi uruială. Şi apă. 
Măi, băiatule, te scoate tata imediat afară! Stai şi tu 
liniştit, că vin acum! Puţină răbdare...”

După ce şi-a mai revenit, într-o zi, puţin după 
miezul nopţii a mers la grajdul unde fusese dus Arabu. 
S-a furişat să nu fie observat de cineva. Voia să-l vadă. 
A intrat ca un fulg. Era acolo. Singurul care stătea 
în picioare. A scos ţesala din sân şi câteva cuburi de 
zahăr din buzunarul pantalonului:

— Băiatul tatei... Te omoară comuniştii. Bolşevicii. 
Nenorociţii. Vampirii...

Începu să-l ţesăle. Calul lăsă capul în jos şi refuză 
iniţial să prindă cu buzele bucăţelele dulci. Îl mângâie 
pe coama lăsată într-o parte:

— Ia şi mănâncă! O să vină tata în fiecare noapte. 
O să te scot eu de-aici...

Arabu scoase un nechezat scurt şi se supuse 
îndemnului stăpânului. 

— Piciorul sus! Să-ţi curăţ copitele!
În momentul când patrupedul ridică piciorul, 

deasupra capului lui Tudor atârna o furcă. Se feri din 
instinct:

— Măi, omule, îi zise paznicul, am crezut că eşti 
vreun hoţ de cai! Dacă te omoram? Cum ai intrat aici?

— E calul meu! Măcar să-l îngrijesc! Mi l-au furat 
comuniştii...

— Domnu’ inginer, astea sunt vremurile, domne. 
Trebuie să ne supunem... Oare ne putem împotrivi? 

— O să vin aici în fiecare noapte...
— Ai înnebunit?! Trebuie să dau raportul secre-

tarului de partid. Altfel, mă bagă ăştia în puşcărie. Mă 
trimit la ocnă... Îmi nenorocesc familia...

— Uite, îi propuse Tudor, facem o înţelegere... Te 
plătesc! N-o să afle nimeni. Vin la ora pe care mi-o 
indici tu!

— Nu se poate...
— Ba se poate... Am bani. Îţi mai dau un salariu...
— Domnu’ inginer... Domnule, mă nenoroceşti...
— Ba nu, pentru că n-o să afle nimeni. Nici măcar 

nevastă-mea n-o să ştie.
— Eu sunt de pază din două în două zile, numai 

pe timp de noapte.
— E bine şi aşa...
— O să-ţi spun pe unde să intri. Şi cel mai bine 

este să soseşti aici la două noaptea. O să te aştept eu. 
Şi tot eu o să te însoţesc. Nu trebuie să riscăm nimic. 
Banii, dinainte.

— Stai fără grijă! Poimâine noapte îi ai pentru o 
lună întreagă. 

— Şi-acum, după ce termini de ţesălat, te conduc. 
Îţi arăt eu drumul. Desfacem două scânduri dintr-un 
gard lateral, pe care, după aceea, le prindem doar aşa, 
de formă.

Tudor se întoarse liniştit acasă. Îşi luase o piatră 
de pe inimă. Încă nu ştia cum, dar tot nu le va lăsa calul. 
Va plăti oricât ca să fie furat de acolo şi dus undeva, 
într-un sătuc pierdut de munte, unde comuniştilor le 
va fi imposibil să ajungă cu otrava colectivizării. 

Peste două zile sosi din nou, conform înţelegerii.
— Uite banii! Şi să ai încredere...
— Domnule inginer, poate îndrăznesc prea mult...  

Am un necaz în familie. Aţi putea să-mi daţi banii 
pentru o jumătate de an?

Bătrânul îl privi în ochi.
— În caz că se întâmplă ceva iar înţelegerea 

noastră cade, mă jur pe părinţii şi pe copiii mei că 
vi-i înapoiez. Peste două luni vând porumbul. Am un 
hambar întreg. Plus ce mai fur eu de-aici, cu traista, la 
fiecare tură... Nu aveţi încredere?

După ce se gândi puţin, îi răspunse:
— Ba da. La următoarea întâlnire ai toţi banii...
— Mi-ar fi trebuit mâine...
-Bine atunci! Aşteaptă-mă că mă întorc numai-

decât.
Îi aduse banii. Şi o sticlă de ţuică veche, din prune, 

ţinută în butoi de dud. 
La următoarea întâlnire, după ce îşi pieptănă 

calul şi îl hrăni, când se îndreptă către uşa grajdului să 
plece, un bărbat tânăr, îmbrăcat în negru, cu pălărie 
neagră pe cap îi puse mâna pe umăr:

— Ce faci, chiaburule, furi din bunul poporului? 
Tudor înlemni. Îşi făcu apariţia şi paznicul:

Prozã
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— Tovarăşe locotenent, îl urmăresc pe idiotul ăsta  
de câteva seri. Vine şi fură din hrana animalelor! 

— Aşa e, mă? Nu vă mai săturaţi odată? Aţi supt  
sângele poporului ăsta şi-acum vreţi să le lăsaţi ne-
mâncate şi pe săracele animale. Îmbuibaţilor! Nu vă 
mai săturaţi, mânca-v-ar buba să vă mănânce!

— Domnule, eu am venit să-mi văd calul!
— Ce „domnule”, mă?! În ţara asta nu există 

domni, există doar tovarăşi! 
Ofiţerul de securitate duse mâna la spate şi 

scoase pistolul din teacă:
— Tovarăşe paznic, ia colea arma asta şi trage 

mata un glonţ în tâmpla calului! 
Tudor se îngălbeni la faţă şi simţi cum un mă-

nunchi de lame i se plimbă prin burtă, segmentându-i 
intestinele.

Grăjdarul puse mâna pe armă. Rânji prosteşte şi 
lipi ţeava de tâmpla calului. Apăsă pe trăgaci. Arabu 
căzu în genunchi, nu înainte de a-şi întoarce capul 
plin de sânge către stăpân. Îl privi fix şi necheză cum  
o făcea de fiecare dată la masa de Paşte. Apoi se 
prăbuşi cu totul. Tudor înmărmuri.

— Adu, mă, sticla aia cu apă şi dă-i să bea chia-
burului, nu vezi că i s-a făcut rău?!

— Nu vreau să beau nimic, îngăimă inginerul.
— …’tu-ţi morţii mă-tii... E după tine?
Cei doi tovarăşi îl imobilizară pe bătrân şi-i turna-

ră pe gât lichidul, până când acesta rămase fără răsu-
flare.

Bărbatul în uniformă neagră dădu drumul într-un  
gest de scârbă cadavrului, care se prăbuşi lângă cel  
al lui Arabu. 

— Ia un cuţit, i se adresă securistul paznicului, 
şi taie-i piciorul calului de la genunchi. Şi ai grijă,  
prinde bine copita şi loveşte puternic cu ea între ochi. 
O singură dată. Dar să auzi cum pârâie osul. Îţi trimit 
nişte băieţi să îngropaţi calul. Târăşte cadavrul lângă 
un armăsar nărăvaş. Să speli sângele ăsta de pe jos. Tu  
te duci acasă. O să-l găsească dimineaţă un îngrijitor 
şi-o să anunţe autorităţile. Înţeles?

— Înţeles, tovarăşe locotenent! Am lista cu ţăra-
nii care vorbesc partidul de rău...

— Vin eu peste câteva zile. Păstreaz-o! Şi vezi că 
ţi-am întocmit dosarul. Peste o lună pleci la Bucureşti, 
la şcoala de partid...

Paznicul îl conduse pe ofiţer până dincolo de uşa 
grajdului şi se întoarse. Începu să vorbească singur, 

bâlbâindu-se de emoţie: „Băi, băi, fir-ar al dracu’, eu, 
eu, s-ajung secretar de partid... Vai de mine, păi să 
vezi ce mi-i pun eu la punct! Păi, bă, Costică, domnule 
diriginte Costică, râdeai de mine că nu ştiam eu carte, 
mă?! Las’ că vii tu la mâna mea! Cine eşti tu, mă? O să 
stai colo, la uşă la mine, în faţa biroului, cu capul în jos 
să te milogeşti. Ce e, mă, o să-ţi zic, ce s-a întâmplat? 
Bă, tu vorbeşti la per tu cu mine? Dacă vrei să n-ai 
necazuri, exprimă-te corect: tovarăşe secretar! Ai în-
ţeles sauuuuuu... chem miliţia să te aresteze? Păi tu 
eşti împotriva partidului muncitorilor?!”

Luă un ditamai cuţitul, mai degrabă un fel de 
sabie, după tocul unei firide. Trase de piciorul calului 
şi, cu greu, îl aşeză pe genunchi. Cu gândul la şcoala 
de partid de la Bucureşti, începu să înfigă confuz 
vârful lamei şi să spintece încheietura. „Mă, dar greu 
merge...”

Scormoni primitiv mădularul şi, într-un târziu, îi 
dădu de cap. Îşi umplu podul palmelor de sânge. Îşi 
suflecă mâneca salopetei şi-şi şterse cu antebraţul 
transpiraţia de pe faţă. 

Se îndreptă către o găleată, din care se adăpau 
animalele, îşi băgă mâinile până la coate şi, cu mişcări 
lente, mulţumit de reuşită, îşi curăţă sângele de 
printre degete, din unghii, de pe braţe. Se uită de 
jur împrejur să găsească o cârpă, un prosop. În lipsă, 
avu tentaţia să se şteargă pe materialul din tercot al 
pantalonilor. Observă că buzunarul în care băgase 
banii primiţi de la bătrân era îmbibat de sânge. Scoase 
teancul tremurând. 

Începu cu amărăciune să dezlipească bancnotele 
roşii una de alta şi să le pună la uscat pe acelaşi pervaz 
de unde luase cuţitul. 

Îşi aminti însă că nu terminase de îndeplinit ordi- 
nele tovarăşului. Prinse cu degetele ca într-un cleşte 
gamba calului, încălecă pieptul defunctului şi se pregăti 
să lovească puternic. Privi atent locul unde trebuia să 
ţintească. „Dintr-o singură lovitură... dintr-o singură 
lovitură... dintr-o singură lovitură... Cum pârâie osul... 
cum pârâie osul... cum pârâie osul...”. Lovi cu sete. Nu 
nimeri. Mai lovi o dată. La fel. Ochii i se înceţoşaseră. 
„Bă, ăsta îşi fereşte capul! N-a murit.” Se repezi la 
sticla unde mai rămăsese apa cu otravă, îi descleştă 
gura mortului şi-i împinse gâtul recipientului în esofag, 
până ce se scurse tot lichidul. Se plimbă turbat printre 
animale cu gamba puternic strânsă în mână. Reveni 
după câteva minute şi încălecă din nou. „Am nimerit! 
A pârâit!”

Prozã
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CRISTINA-MONICA 
MOLDOVEANU

Pe o apă liniştită

Poate că ea era o fantastă. Locuia la etajul doi şi 
jumătate. Ghena şi liftul erau cu jumătate de etaj mai sus 
ori mai jos. Oricum nu era o cameră a secretelor unde poţi 
ajunge luând trenul de pe peronul nouă şi trei sferturi, ca 
într-o celebră povestire cu mici şi mari vrăjitori. Vechiul 
cinematograf de la parter fusese desfiinţat demult. 
Spaţiul a fost reamenajat şi transformat într-un club de 
petrecere, muzică şi dans.

Domnişoara s-a mutat cu chirie acolo într-un an în 
care clubul dăduse faliment. Era linişte. Chiria i-o plătea 
un domn binevoitor cu care ea nu avusese nicio legătură. 
Banii erau principala ei lipsă, pomul vieţii ei aproape că 
nu dăduse niciodată astfel de frunze. Era genul de fată 
bătrână grasă şi liniştită, mereu cu rădăcinile din trecut  
la vedere şi aproape de linia solului. Domnişoara Marta 
nu uita nimic, ţinea cont mereu de fiecare amănunt şi 
credea că lucrurile pot doar să meargă spre mai bine, 
însă fără ca ea să viseze, fără ca ea să îşi imagineze ceva. 
Tocmai de aceea era o fantastă. Nu pătrunsese în lumea 
vrăjitorilor şi nu era acceptată nici în lumea paşnică sau 
idilică a învăţătoarelor sau educatoarelor cuminţi. De fapt 
aşa credea ea: că lumea aceea era ca o căsuţă în prerie, 
cu fiecare obiect util la locul său şi cu un colţişor cu fotoliu 
pentru lecturi şi ceai, cu zahăr brun pe o măsuţă. Ea doar 
credea că lumea era ceea ce văzuse ea odată în copilărie 
şi îşi amintea că unii oameni spuseseră despre tatăl ei 
că este ca un copil mare. Singură, în pacea gândurilor 
ei, era un fel de azil cu prea multă iubire pentru copii şi 
bătrâni neputincioşi; se simţea ca o mamă şi desigur nu 
înţelesese că ea însăşi devenise acel copil mare.

Acum, la noul loc de muncă situat în apropierea 
locuinţei, copiii îi spuneau doamnă. Uneori doamna 
Marta. Îşi înăbuşea durerea faptului că la vârsta ei toate 
doamnele profesoare nu mai pot fi decât doamne. De 
fapt nici nu se gândea vreodată la acest lucru. Încerca să 
uite că nişte fete i-au spus în recreaţie că ei i-ar trebui un 
copil al ei să îl legene şi să îl îngrijească. Nu a ştiut ce să 
le răspundă. Găsea câte ceva de lucru de dimineaţă până 
seara în casă, se gândea numai la teze, extemporale, 
examinări sau proiecte de lecţie cât mai interesante. Aşa 
spera ea să reuşească, din nou fără niciun pic de fantezie. 
Îşi consuma o parte din salariul mic pe hârtii şi cerneală de 

imprimantă pentru materialele 
didactice pe care ea le considera 
necesare la orele de la şcoală, 
sau care îi erau insistent cerute 
de şefi sau inspectori. Mergea 
des la şedinţe obligatorii, unde 
asculta un lung pomelnic de 
nume şi posibile activităţi şcolare 

viitoare, la fel cu pomelnicul din slujbele bisericeşti. Odată 
şedinţa s-a ţinut chiar la internatul unei şcoli de teologie, 
unde bucătarul sfiinţiilor lor le-a oferit cu dărnicie gustări de 
post, dar cu deosebit succes printre profesoarele parti-
cipante. A ocolit şi ea masa praznicului ciupind câte ceva  
pe ici pe colo, apoi a părăsit şedinţa înainte de finalul ei. 
Mergea uneori şi la cursuri de perfecţionare şi constata 
cu mirare, un sentiment constant în viaţa ei, că alte 
doamne profesoare se jucau ca nişte copii cu altfel de 
materiale didactice mai interesante, că dansau o horă de 
pieţe şi capitaluri unde se striga preţul şi se experimenta 
legea cererii şi ofertei. Ea ieşea puţin tristă pe culoar în 
pauză şi îşi aprindea mecanic câte o ţigară, obicei prin 
care încerca să uite că lumea e mai fantastică decât tot 
ce văzuse ea până atunci.

De pildă, nu înţelegea rostul orelor de serviciu pe 
şcoală, în care unii profesori stăteau ziua întreagă într-o 
cămăruţă curată şi liniştită la ultimul etaj şi aveau un 
elev pe post de aghiotant, cu alte cuvinte tăiau frunza 
la câini. Deschisese registrul de însemnări de pe masă şi 
descoperise că alţi profesori aveau mai multă fantezie 
şi glumeau despre orele petrecute în acel turn de pază. 
Marta nu a înţeles nici de ce devenise şefă de catedră 
sau de ce i se cereau multe fişe şi proiecte şi tabele 
interminabile pe care nu putea să le umple cu lumea 
din fantezia ei goală. Ce să fi scris acolo, când ea număra 
numai ceea ce vedea în faţa ei şi nu ghicea defel ce se 
ascunde după oricare perete?

De fapt, nu înţelegea multe lucruri. Un coleg de 
serviciu, mult mai popular printre elevi, a încercat să îi 
deschidă ochii şi i-a spus: „Eşti o materialistă. Tu chiar 
crezi că masa asta din cancelarie este pur şi simplu numai 
o masă? Tu chiar crezi că ea există ca atare aici şi acum?” 
Ea a răspuns simplu da. Nu iubea dialectica hegeliană şi 
nici sofismele de orice tip. Nu era o persoană atrăgătoare 
în conversaţii. Celelalte doamne profesoare vorbeau 
despre jocul cu mărgelele de sticlă şi în general despre 
cărţi pe care ea nu le citise. Atunci s-a simţit mai tristă 
şi prea singură, dar încă nu îşi pierduse speranţa. Ştia, 
încă dinainte să devină copil mare, că ea mereu rămânea 
în afara modelor din societate. Îşi amintea vag poezia lui  
Ion Barbu despre domnişoara dincolo de mode şi timp. 
Tot ce planifica era în zadar. Faptul că logica nu este 
suficientă în viaţă era o lecţie pe care ea nu o înţelegea. 
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Prima oară reuşea, apoi totul se dărâma. La fel cum în 
copilărie fusese printre primele la prima probă de alergare 
de rezistenţă, dar ultima la a doua, când celelalte fete 
au înţeles cum trebuie să alerge. Odată, când colegele ei 
de serviciu fumau în pauză (obicei interzis elevilor), una 
dintre ele a glumit că sunt prea multe vrăjitoare la un 
singur ceaun, respectiv singura scrumieră de pe masă. 
Martei nu i se potrivea astfel de umor, în realitate nu 
prea înţelegea glumele celorlalţi şi pentru o clipă a crezut 
că poate chiar ea era ceaunul, dar mai apoi a scuturat 
repede scrumul, ca să uite, şi lumea părea din nou la fel. 
Tot la fel nu a înţeles prea bine de ce au rămas atât de 
mult timp în curtea liceului, atât profesori cât şi elevi, 
după o simplă simulare de incendiu, dar cu pompieri 
adevăraţi probabil, căţărându-se şi stropind din belşug 
zidurile clădirii.

După aceea a urmat conflictul cu una din clasele 
la care preda. Refuzase categoric să fie dirigintă, fiindcă 
oricum avea prea multe hârtii de administrat. Ea rămăsese 
doar profesoară, dar numai ca titlu onorific. Realitatea era 
că la orele de curs, unii dintre elevii aceia atât de drăguţi, 
la care ea ţinea prea mult cu inima ei prea rotundă, nici 
măcar nu o ascultau. Aşa vedea ea, aşa credea ea. Tinerii 
de 16-17 ani (de fapt ea aşa credea că sunt, nu chiar copii 
cum spuneau ceilalţi profesori) făceau zgomot în toate 
felurile peste glasul ei slab şi, când se întorcea la tablă să 
noteze şi să explice vreo formulă, o ploaie de proiectile 
mari şi mici din hârtie reciclabilă sau cretă ţintea la ţinuta 
ei destul de impecabilă altminteri. După mai multe mici 
războaie fără succes, s-a plâns altor profesori, care erau 
şi diriginţi sau diriginte, şi ei i-au spus pe un ton paşnic că 
ea deţine pâinea şi cuţitul şi ar trebui să înţeleagă asta. 
A încercat Marta atunci să îi admonesteze pe elevi, să îi 
lovească cu note mici, dacă ele erau meritate desigur, dar 
a fost şi mai rău. A intervenit şi psihologul şcolii şi copiii 
au scris pe bileţele anonime ce îi reproşează doamnei 
profesoare...un bilet (ştia ea de la cine) scria că se pare 
că e o persoană bine intenţionată, dar...altcineva (nu ştia 
ea cine) scria că e prea grasă şi cei mai mulţi scriau că 
ea nu ştie sau nu poate să comunice, să aibă un dialog 
cu ei. Marta s-a întristat, era singurul lucru pe care nu 
l-ar fi dorit, fiindcă tot ceea ce încercase ea mereu fusese 
dialogul. Încă o lecţie pe care nu o înţelesese era că 
dialogul nu apare atunci când îl doreşti.

După doi ani de ucenicie, Marta a plecat, din diverse 
motive, de la acel loc de muncă. A rămas singură cu chirie, 
ca un ceas cu cuc defect. Domnul binevoitor nu a mai 
ajutat-o şi banii ei dintr-o moştenire neaşteptată s-au tot 
împuţinat. Mai mult decât atât, clubul de noapte de la 
parterul blocului s-a reînfiinţat cu noi cai putere şi nopţile 
au devenit coşmaruri în realitate. Ceea ce am notat aici 
sunt spicuiri din jurnalul ei, care a ajuns întâmplător 

la mine în geantă. L-am citit cu deosebit interes, fiind 
eu însămi o altfel de Martă. La etajul trei şi jumătate, 
deasupra apartamentului ei, s-a înfiinţat o firmă de 
avocatură cu tinere doamne pe tocuri şi în weekenduri 
şi în afara orelor de program. După ce Marta a reuşit mai 
apoi să se mute în altă parte a oraşului, nu mai pot spune 
ce s-a întâmplat, fiindcă jurnalul ei se încheie acolo cu 
vorbele: „rămâne de văzut”. Se pare că s-a mutat probabil 
undeva lângă Foişorul de Foc, ca să poată eventual vizita 
muzeul pompierilor, fantastic ca orice altfel de muzeu.

Barajul

Toate bune şi frumoase, mrejile şi farmecele 
copilăriei, până când m-am ridicat şi eu fată de vreo 
treisprezece ani. Atunci au început să construiască la noi 
în sat barajul. De la el mi se trag toate necazurile, spun 
eu adesea cu amărăciune. Viaţa nu a mai fost niciodată 
aceeaşi, iar moartea s-a mutat de la oraş să secere, cu 
nemiluita, printre bătrânii sau oamenii mai tineri din sat.

Înainte de baraj, Oltul era năvalnic şi înspumat ca un 
armăsar nărăvaş scăpat din buiestru. Aproape în fiecare an 
apele acopereau lunca până dincolo de Valea Scoreiului, 
un afluent mic, ieşind şi el din firea lui blândă în astfel 
de ocazii. Dacă trebuia să mergem la gară, bunicu mă 
aburca în cârcă, glumind aproape mereu. Eu mă ţineam 
mereu prea strâns cu călcâiele, de teamă să nu alunec, el 
bombănea puţin nemulţumit şi treceam împreună peste 
ape. Bătrânii din sat spuneau că prin anii cinzeci Oltul 
îngheţa mai bine de un metru şi că odinioară spălau vara 
cânepa în apa râului sau prindeau peşti mari şi dulci. Erau 
vremuri de poveste, înainte de combinatele chimice care 
au înnegrit apa râului, tulbure astfel şi pe vreme senină. 
Dar mulţi ani, până când barajul a fost gata, sătenii şi alţi 
călători prin locurile acelea atunci mai curate treceau 
peste puntea îngustă care se legăna între doi stâlpi, încât 
uneori simţeai fiori de teamă. Mai putrezea, mai lipsea 
câte o scândură, şi când era polei trebuia să fii tare. 
Din când în când venea zvon că se mai înecase cineva 
acolo. Altfel apele îşi luau birul în vieţi de cai, uitaţi pe 
vreun ostrov în răstoacă, înainte să năvălească potopul. 
Căruţele, mai târziu şi autoturismele, traversau Oltul pe 
un bac alunecând pe o funie groasă de oţel. Câte un ţigan 
învârtea manivela şi trecea „corabia” de la un mal la altul. 
Dormea într-o colibă de chirpici pe malul dinspre sat. 
Ultimul pe care l-am cunoscut, Niculae sau Lae Chioru, 
cum îl porecleam eu în glumă, s-a pierdul în lume de unul 
singur după ce au ridicat barajul. O victimă în plus.

Aveam în familie doi ingineri: unul lucra în domeniul 
hidroenergetic şi a vizitat odată satul, când eram încă 
mică. Al doilea era tata. El era inginer de drumuri şi poduri 
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şi a venit odată în vizită în sat, dezvăluind la un pahar de 
vin ceea ce el aflase ca secret din planurile guvernului, 
anume că vroiau să construiască acolo pe Olt un baraj şi 
chipurile satul urma să fie demolat. Bunicii nu credeau, 
dar parcă tot s-au speriat puţin. Anii au trecut şi s-a 
dovedit că tata avea oarecum dreptate, nimic nu a mai 
fost acolo ca pe vremuri, paradisul ascuns al copilăriei 
mele a dispărut precum peştii de odinioară, odată cu 
oamenii locului şi grădinile lor întinse către matca râului.

În vara lui 1984 am fost acolo la tradiţionala 
„întâlnire a fiilor satului”, cu muzică, bere şi mici, cu 
tineri şi bătrâni, consăteni sau invitaţi sau chiar fii ai 
satului plecaţi pe alte hotare cu ani în urmă. În luncă ne-
am adunat mai mulţi, eu printre copii şi tineri mai mari 
decât mine. Lucrările barajului erau deja începute, îmi 
amintesc grămezi de pietriş şi iarba rară. Dar noi, copiii, 
nu aveam griji. Următoarea întâlnire de acest fel a urmat 
doar peste 27 de ani, când oamenii, mult mai puţini, au 
venit în sat pe drumul construit peste baraj. Nu mai erau 
nici corabia, nici podul pe care băieţii necăjeau fetele 
legănându-l, de unde unii dintre ei se aruncau direct 
în ape să înoate. Casa noastră, situată în capul satului, 
fusese printre ultimele la care ajungeai pe drumul vechi, 
azi este printre primele după ce coteşti drumul de la 
baraj înspre sat. Odinioară nicio maşină nu ajungea pe 
uliţa prăfuită, doar urmele vechi de şine de căruţă se 
uscau laolaltă cu baligile vitelor, copiii păşeau desculţi 
sau făceau papalaşcă din praful de pe drum şi apa din 
fântânile numeroase. Atunci praful era cuminte, o dâră 
în urma carelor cu roţi de lemn, peste ani era ridicat val-
vârtej de maşinile care veneau la rude în sat.  

.......................................................................
Pe lelica Ileana sau Leana, cum îi spuneau mulţi, o 

vedeam adesea când eram mică. Era surdă şi răspundea 
în doi peri. Lua apă de la fântâna din uliţă fiindcă nu 
avea una în ogradă. Zâmbea larg până la colţul năfrămii 
şi vorbea tare. Purta cosiţele împletite cum era obiceiul 
din bătrâni, dar renunţase la ia tradiţională. Câteodată 
mă speriam de ea, nu îmi plăcea să mă sărute pe obraz. 
Lelica Ileana venea pe neaşteptate la noi la poartă cu 
şorţul sumecat, plin cu pere mălăieţe şi dulci de toată 
minunea. Ceilalţi vecini din capul satului erau şi ei buni cu 
mine. Bădicu Mărcuţ sau lelica Ana sau sasul Hanţ, care 
ne repara pantofii şi la care am gustat prea multe dulciuri 
pregătite de soţia lui. Când am mai crescut, copiii mai 
năzdrăvani din sat, cu care mă jucam serile, propuneau 
uneori câte o aventură de taină, de pildă să mergem să 
furăm pere din grădina lui Mărcuţ. Eu nu eram de acord, 
dar nu puteam să stric cheful celorlalţi. Mergeam pe 
lângă ei, privindu-i cum sar peste gardul de piatră şi cum 
se întorc speriaţi de vreun câine sau plouaţi că perele 
erau prea crude.

Apoi am aflat vestea care m-a cutremurat. Unul 
dintre fiii lui Mărcuţ, muncitor într-o topitorie, a murit 
fiert de viu în cazanul fabricii. Întreaga viaţă mi-am 
amintit de moartea aceea, un accident care se imprimă 
în mintea sensibilă a unui copil. Mă gândeam ce mult 
trebuie să fi suferit bietul om.

În sfârşit, în anii nouăzeci, a fost gata şi barajul. 
Precum apele, în anii care au urmat au trecut repede 
ultimul prag şi câţiva dintre oamenii mai tineri rămaşi în 
sat, dar şi bătrânii. Mergând la câte o înmormântare, mai 
poţi vedea doar câte o lelică bătrână ieşind greu la poartă 
în două beţe, ştergându-şi lacrimile în năframă. Puţini 
oameni din alte locuri au mai venit să se stabilească în 
sat. Una după alta, casele vechi cu cruci amprentate pe 
zid sub tencuială, au rămas cuiburi goale, cu tablele de 
la ferestre trase. Din motive incerte, o bandă de tâlhari 
l-a omorât pe preotul satului. Alte bande de hoţi au 
furat ce au mai găsit în casele pustii şi au prădat biserica. 
Într-o zi am aflat o veste care m-a umbrit din nou: Oltul 
îşi cerea drepturile înapoi. Bătrâna lelică Ileana, cea care 
îmi aducea pere mălăieţe, s-a înecat în nămolul de lângă 
baraj. Dumnezeu ştie ce vroia să adune, poate uscături 
pentru foc sau poate se rătăcise, cu gândurile la lumea de 
demult, unde în acel loc era prund uscat şi apoi începea 
răstoaca cu vegetaţie abundentă. Mi-am amintit atunci 
de omul înecat în cazan, amândoi erau oameni din capul 
satului de odinioară, ca şi noi. Şi amândoi au murit 
înecaţi, dar nu în apă.

Au mai fost inundaţii şi după terminarea barajului, 
dar acum necazul a lovit mai mult pe ţiganii din capul 
satului, care aveau acolo mici colibe în jurul unui  mic 
afluent al Oltului. Apele au luat şi casa lui Hanţ, cizmarul 
de odinioară.

Ce mi-a mai rămas? Din ce a fost mai demult, nimic. 
Bunicii mei se odihnesc şi ei în ţintirim. Biserica a fost 
renovată şi este semnalată pe şoseaua naţională. Zona 
din jurul barajului a devenit rezervaţie de faună şi floră 
protejată. Pe marginea albiei este sârmă ghimpată. Pe 
malul lacului de acumulare au venit şi vin mereu pescari 
din alte locuri. Oameni străini au cumpărat terenuri şi au 
ridicat case noi în afara satului, lângă lac. La capătul uliţei 
principale s-a ridicat o troiţă.

Casa noastră  e una dintre puţinele clădite între trei 
fântâni. Poate că apele nu vor mai pătrunde niciodată în 
pivniţele acum uscate. Înclin să cred că într-o zi toate vor 
seca, în afară de Oltul acum îmblânzit. Lumea de acolo 
este parcă din nou liniştită, sunt mai puţine automobile 
sau alte surse de zgomot şi praf. Cireada satului, mult 
împuţinată, încă mai trece în zori pe la fereastra noastră. 
În rest totul a încremenit. Aerul este mai curat, munţii din 
zare se înalţă tot mai albaştri.
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7 ani

— Sapă aici, toanto! Nu mănânci azi până nu termini.
Pământul era tare ca piatra. Nu ştiam cum să dau cu 

târnăcopul. M-am chinuit o oră şi nu se vedea nimic. 
Pedagoga a venit lângă mine:

— Proasto, aşa se dă? Ce-i aici? Curvă ce-mi eşti! Du-te 
la gard, proasta dracului! Mişcă! Iei aparatul de sudură şi 
acolo să te văd până te chem eu! Proasto ce eşti! Nimic 
nu ştii.

Spatele mă durea cumplit. La mâini aveam băşici. 
Ajung la băieţi şi le spun:

— M-a trimis pedagoga să sudez cu voi.
— Pe tine? De ce?
— Pentru că nu ştiu să dau cu târnăcopul.
— Ştii să sudezi?
— Nu ştiu.
— Hai, că e uşor. Pui masca, bagi ăsta aici în aparat, 

apropii de punctul ăsta, îţi tragi masca pe ochi şi apeşi.
— Ce cauţi aici? întreabă maistrul băieţilor.
— A trimis-o tovarăşa pedagogă la noi să sudeze. Cică 

nu ştie la târnăcop şi acum lucrează cu noi.
— Bine, fată, sudează cu băieţii, zice maistrul bun la 

suflet.
Am sudat câteva ore. Îmi plăcea. Aici nu stătea nimeni 

cu gura pe mine. Într-un final mă cheamă la masă. Eram 
singură în cantină. Iau o tavă şi mă duc la geam.

— Tu ce cauţi la ora asta? Unde ai umblat, fată?
— Am sudat până acum. Pedagoga a zis să vin să 

mănânc. 
— Abia mai e mâncare. Veniţi aici când vi se scoală. 

Fete proaste!
Era o ciorbă de cartofi şi varză. Îmi era tare foame, dar 

varza nu am mâncat-o. Avea măsele de porc în ea. Îmi 
era scârbă. Am dus tava la geam. Nu aveai voie să o duci 
cu mâncare, te certa. Erai obligat să mănânci tot. M-au 
certat. Eram aşa de obosită, că nu-mi păsa ce spuneau.

— Trezirea! Dormi la ora asta? Sus, curvelor! 
Nu înţelegeam de ce pedagoga Bălăşoiu ne făcea curve. 

Şi cu acest neînţeles am trăit multă vreme, încercând să 
pricep ura ei faţă de noi, dar, parcă, mai mult faţă de mine.

— Pe terenul de sport, acum! ţipa cu băţul în mână. 
Toantelor, proastele dracului, împuţitelor!

Am ajuns în pijamale şi papuci pe terenul de sport. Era 
iarnă şi destul de frig. Am alergat câteva ture cu papucii 

în mână. Mă gândeam la mama. Eram supărată pentru că 
mă trimisese aici. Nu-i mai scriam. Duşul îl făceam cu apă 
rece. Simţeam cum îmi amorţeşte capul. Era bine după 
duş, îmi era cald. Când mi se făcea foame, mâncam pâine 
cu zahăr. Ascundeam mâncarea sub perne. Nu aveam 
voie. Ne pedepsea pedagoga.

— Vine tovarăşul director cu Bălăşoiu. Hai, pe hol!
Directorul priveşte panoul cu activităţi de la etajul 

patru, unde eram noi. Întreabă răstit:
— Cine este  responsabilă cu activităţile la acest etaj?
— Eu, tovarăşe director, şi fac un pas înainte. Ştiam ce 

va urma.
— Vino la mine! De ce nu scrie nimic la activităţi pe 

ziua de azi?
— Am muncit toată ziua, tovarăşe director. Am curăţat 

cartofi la cantină. Nu am avut timp.
— Ce faci, fată? Îmi răspunzi? Îl enervase răspunsul 

primit. Era roşu la faţă. Vine lângă mine şi-mi trage o 
palmă peste faţă.

— Neruşinato, nu mai răspunde! Nu sta în faţa mea. 
Pune mâna şi scrie activităţi de palier, ai înţeles?

— Da, tovarăşu’ director.
— Taci! Taci! Nu răspunde!
O priveşte pe pedagoga Bălăşoiu şi-i spune: 
— Aici să urmăreşti atentă şi să-mi spui tot. Da?
Am scris activităţi de lectură, am afişat şi apoi am strigat 

la fete să iasă din camere pe hol. Unele făceau mofturi. În 
mijlocul holului, ţipam la ele.

— Ieşiţi din camere acum! În sala de lectură staţi o oră. 
Aţi înţeles?

— Da’ cine te crezi? Cine eşti tu? zice una din Brăila.
— Eu sunt şefa voastră. Am luat o palmă pentru voi. 

Acum voi o luaţi de la mine, ai înţeles?
— Şi dacă nu vin în sală, ce-mi faci?
— Te bat de te caci pe tine. Mişcă-ţi curul în sală şi nu 

comenta! Hai mai repede şi gura mică!
Le-am băgat în sală cu forţa. Aici eram obligate să stăm 

pentru învăţat. Imediat a ajuns pedagoga Bălăşoiu.
— Unde eşti, fă, curvă? 
Mă căuta pe mine.
— Aici sunt.
— Ascultă, fă, la mine! 
Mă atinge peste faţă cu băţul, destul cât să simt 

durerea. 
— Făăă, proasto, ai de-a face cu mine dacă nu-ţi 

stăpâneşti  târfele, ai înţeles?
— Da, am înţeles.
— Ai înţeles pe dracu să te ia! Peste zece minute, 

stingerea!
Faţa îmi ardea. Palma directorului a fost puternică. Nu 

mă lovise nimeni până acum. Cu urechea dreaptă nu mai 
auzeam bine. Pedagoga accentuase durerea şi pe obrazul 
celălalt.

(Fragment din romanul „7 ani”)
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Prozã

FLORINA-SANDA 
COJOCARU

El a ales                

Un timp l-am judecat pe Dumnezeu ca pe băiatul 
de la colţul blocului, cel care vinde ţigări de contrabandă. 
I-am pus în cârcă toate deziluziile mele, boala, trăirile. 
Acum, ca să fiu sincer cu mine şi cu lumea, încă tatonez 
terenul. Nu pot să spun că ceea ce simt e neapărat o iubire 
bazată 100% pe credinţă.   Nu sunt şi nu am să fiu un 
habotnic. Uneori, îmi vine să înjur, alteori, sunt nervos 
pe toate şi pe nimic în aşa hal, încât m-aş îmbăta până la 
ziuă. Încă pun întrebări, încă oscilez între stările mele, dar 
am reînvăţat să râd, am reînvăţat să cred în oameni şi, 
dacă dragostea faţă de Dumnezeu înseamnă iubirea faţă 
de aproapele tău, atunci

s-ar putea spune că îl iubesc şi pe el. Nu ştiu Dacă 
merit această nouă şansă la viaţă, dar încerc să dăruiesc 
din puţinul meu celor ce au atât de multă nevoie. Nu am 
uitat şi nu am cum să o uit pe Roxana. Nimeni nu mi-ar 
putea impune acest lucru. Datorită ei încă sunt aici. Încă 
o chem în gânduri, încă o întreb atunci când am decizii 
importante de luat. Simt ca şi cum ar putea

să-mi răspundă. Danei i-am povestit despre ea, de 
fapt, i-am povestit tot. Mergem uneori împreună la cimitir, 
atunci când nu vreau să fiu singur, doar eu şi gândurile 
mele, doar eu şi îngerul meu blond. I-am datorat o rochie 
de mireasă. Îi datorez o viaţă. Şi azi am de luat o decizie 
importantă, o decizie ce ar putea să-mi schimbe viitorul. 
Îmi doresc nunta, acea nuntă pe care cândva şi-a dorit-o 
iubita mea şi atunci îi cer dezlegare fotografiei ce îmi 
zâmbeşte trist de pe crucea de piatră. Acum câteva luni 
am îngropat lângă ea o rochie pe care am cumpărat-o 
la un târg de nunţi. Era lungă, dintr-o dantelă albă, cu o 
croială simplă, aşa cum poate

i-ar fi plăcut. Ştefan m-a ajutat să sap lângă cruce. 
Spunea mereu: „Eşti nebun, frate. Dacă ne prind  ăştia,  
vor spune că vrem  să dezgropăm  morţii.  Ne bagă 
la profanare de morminte.ˮ Zâmbeam. Am rămas 
prieteni. Îl voi avea cavaler de onoare. „Nu înţeleg 
nici acum de ce toate fetele frumoase vin la tine. Chiar 
nu înţeleg.ˮ  Omul ăsta mi-e drag, omul ăsta încă mi-e 
prieten. Amândoi o regretăm pe Roxana. Dana îl place.

Multă vreme voi fi obsedat de rochiile de mireasă. 
Mereu voi căuta între ele pe aceea pe care ar fi putut să 

o poarte un înger, pentru că nu am 
cum să uit,  chiar nu am cum. Uneori, 
drumurile mi se încrucişează cu cele 
ale mamei Roxanei şi atunci citesc în 
ochii ei dispreţ şi neînţelegere. Nu 
înţelege de ce fata ei a murit şi eu 
trăiesc. Nici eu nu înţeleg.

I-aş şterge lacrimile, i-aş vorbi 
mult despre toate visele, despre toate temerile mele, dar 
mă evită şi  acest lucru mă doare. Mă doare pentru că 
oricând i-aş lua locul Roxanei doar ca ea să trăiască. Asta 
nu înţelege femeia şi nici eu nu ştiu să-i explic. Dacă am 
învăţat ceva de la viaţă, din scurta mea existenţă, e că 
se poate muri din orice şi oricând, nu într-o anumită 
ordine. Am ales atunci să renunţ la încă un transplant, 
unica şansă de supravieţuire, pentru că nu îmi   mai 
găseam niciun rost de a fi după moartea prietenei mele. 
Povestea Sabinei o cunoşteam şi totul a venit de la sine. 
Am avut puterea de a alege şi am

făcut-o fără vreo urmă de regret. Ştiam că am ales cu 
sufletul şi eram convins că era cel mai bun lucru care mi 
se putea întâmpla. Ceea ce a urmat m-a făcut să cred că 
toate au un rost în lumea  aceasta  şi  că,  până  la  urmă,  
nu  eu  am  făcut  alegerea  finală,  ci  Dumnezeu,  acel 
Dumnezeu  de a cărui existenţă

m-am îndoit de atâtea ori, acel Dumnezeu pe care îl 
rugam pe ascuns să  îmi curme suferinţa. El a ales. A ales să 
trăiesc pentru încă un timp, nu ştiu şi cât anume, pentru că 
nimeni nu îmi garantează că boala nu se va întoarce într-o 
bună zi în corpul meu. Nimeni nu ştie încă dacă Sabina nu 
se va reîmbolnăvi. Nimeni. Nu putem trăi mereu cu frica 
de moarte, pentru că asta nu se mai numeşte viaţă. Doar 
vom trăi ca şi când avem acest drept. Vom iubi fiecare 
răsărit şi fiecare apus ca fiind unic şi ne vom ruga pentru 
îngeri şi îngerii pentru noi.

Despre iubiri s-au scris sute de pagini. Există iubiri 
vindecătoare (eu am cunoscut puterea lor), iubiri care se 
vindecă la un moment dat şi iubiri care nu mor nicicând. 
Sunt un privilegiat pentru că le-am trăit, pentru că le 
trăiesc.

Plâng. Nu mi-e ruşine să o fac, aşa cum nu  mi-e 
ruşine să o fac pe bufonul în faţa micuţilor şi, dacă mi-ar 
fi cerut cineva acum ceva timp în urmă să fac acest gest, 
i-aş fi răspuns în sictir şi cu o mină dezinteresată că nu 
sunt eu prostul care să o facă pe clovnul în faţa altora 
nici pentru toţi banii din lume.

Da. Sunt clovnul care dansează chiar şi atunci când 
lacrimile îi acoperă faţa vopsită, care găseşte vorbe de 
duh chiar şi atunci când distanţa dintre viaţă şi moarte 
e atât de mică, încât nu poţi s-o măsori în zile, minute, 
poate doar în clipe. Sunt acel clovn nebun care mai speră 
să schimbe un destin cu un zâmbet. Eu sunt clovnul acela.
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DRP ŞI UN ROMAN IGNORAT

„Natură” bogată, „o apariţie de zile mari”, cum 
observase, primul, Lucian Raicu, scriitor prolific, 
polivalent, derutant, un moralist, de fapt, înscenând 
– sub avalanşa cuvintelor – o viziune carnavalescă, în 
vecinătatea spectacolului popular, dezlegând probleme-
arhetip, evaluând cotidianul cu fervoare detectivistică, 
translând concretul şi încifrând / răstălmăcind sensurile, 
DUMITRU RADU POPESCU, deşi mitograf cu program, 
folosind alegoria ca liant, în pofida fragmentarităţii şi a 
refuzului coerenţei, desacralizează lumea (întoarsă pe 
dos). Cum miturile „ne scapă printre degete” (avertiza 
autorul Leului albastru), a le repune în discuţie, a 
le reinterpreta / reintegra în fluiditatea existenţială 
înseamnă, dincolo de armătura teoretică sau rezonanţele 
folclorice, a descoperi, pe cont propriu, adevărurile 
eterne, structurile fundamentale etc., mulate, desigur, pe 
noile „evenimente”, decăzând în istorie. Fiindcă creaţia 
– ne reaminteşte Dumitru Radu Popescu – a ajuns „o 
caricatură”; şi, corectându-l pe Eliade, tot el ne asigura 
că profanul camuflează nu doar sacrul, ci şi abjectul. De 
unde bipolarismul textelor sale: spectacolul inocenţei 
şi „trezirea”, nostalgia paradisului şi duhul apocalipsei, 
realismul fantastic şi farsa bufonă, sublimitatea, grotescul 
carnavalesc şi monştrii inconştientului, ambiguitatea 
tragică şi implacabila degradare, pulverizând sensul, 
amestecând – în coexistenţa / confruntarea nedomolită a 
contrariilor – candoarea şi ticăloşia, violenţa, melodrama, 
parodia etc., cuprinzând lacom, acumulativ, caleidoscopia 
lumii. Şi aducând în scenă, prin ipostazierea unor destine, 
o faună ciudată, dezvoltând entropic drame, conflicte 
şi obsesii, prinse în cavalcada unor echivoce dezvăluiri 
succesive, în regimul carnavalescului şi într-o viziune 
mitic-parabolică, reînviind scenariile primordiale. Totuşi, 
roiurile de analişti care, de-a lungul anilor, au cercetat cu 
osârdie harta scrierilor lui Dumitru Radu Popescu, au ajuns 
la o concluzie inatacabilă: indiferent de gen, insidioasa 
„invazie de poezie”, scrisă „cu idei”, negreşit, cotropeşte 
Opera. Mai mult, notaţia realistă se revitalizează prin 
„vocile poeziei”, scriitorul – nota cândva Doina Uricariu – 
regândind poezia prin proză. Să nu uităm că orgoliul de 
altădată, reactivat, era poezia. Dumitru Radu Popescu 
debuta cu versuri, în 1953, în Crişana şi continuă a crede, 
nedezminţit, că poezia rămâne esenţa unui scriitor. Deloc 

ciudat, unicul său volum de versuri (Câinele 
de fosfor, 1982) adună poeme antilirice, 
groteşti-ironice, încercuind cotidianul, 
pliat, mai degrabă, valului optzecist, 
fără a fi doar o „recreaţie”. Evident că şi 
literatura dramatică, cultivând un teatru 
„necomplezent”, „liber” (zicea Marin 
Sorescu), deloc respectuos cu tiparul 
clasic, fără prejudecăţi de formulă şi 

limbaj, suportă această infuzie poematică. Piesele sale, 
greu de „descifrat”, „translează” mitul (prometeic, în Hoţul 
de vulturi, de pildă) şi impun mitul ca revelator, observase 
Valentin Silvestru, închipuind, dincolo de varietatea 
versiunilor scenice, o geografie magică (cf. Cornel 
Ungureanu). Acreditat ca dramaturg după un spectacol 
la Târgu Mureş (cu Aceşti îngeri trişti), Dumitru Radu 
Popescu a produs aluvionar, sclipitor, cu vervă imagistică 
(şi în ipostaza de eseist sau epistolier) o năucitoare ofertă 
textuală, de fantezie barocă, protagoniştii săi (închizând 
drame, aspirând spre puritate) vădind o conexitate 
subterană. Oricum, scenografia primează asupra textului, 
nota sec M. Iorgulescu, recunoscând că avem de-a face 
cu un prozator de mare originalitate, interesul pentru 
dramaturgie nefiind doar un nevinovat capriciu. Iar 
Laurenţiu Ulici, în prelungirea ideii, va constata „acordul 
intim între genuri”, vălmăşagul lumii fenomenale, 
cercetată dintr-o perspectivă relativizantă, impunând 
adevărul multiplu. Morişca fabulaţiilor îmbracă, de 
regulă, o intrigă poliţistă, aglomerată epic, de conversie 
mitologică, chemând în sprijin, sub aparenţe realiste, 
poetica folclorică şi o conştiinţă arhaică. Nuvelistul, însă, 
s-a dovedit mai tare decât romancierul, spulberând 
disciplina clasică şi oferind, în dialog cu opere de căpătâi, 
comentarii divagante, acut-personale, în cheie morală; 
înţelegând adevărul ca „memorie a realităţii” într-o lume 
maculată, ea însăşi incoerentă, pierzând sensul.

Dar proza lui Dumitru Radu Popescu, s-a observat, 
nu se bazează pe documente (chiar pornind de la fapte 
reale), ci pe tensiunea dezbaterii. Or, dezbaterea e 
posibilă chiar şi în absenţa faptelor; contează – precizează 
undeva scriitorul – ce credem noi despre ele. O proză 
fără acţiune se ţese prin provocarea consecutivităţii: 
enigma sumară se va complica, monoloagele şi limbuţia 
(urmând „retorica ruralului”) radiografiază zbuciumul 
sufletesc. Pătrundem în interioritatea faptelor, 
personajele fiind obligate să se dezvăluie. Răscolirea 
trecutului impune asemenea confruntări, eliberând 
interioritatea: producând, odată cu proliferarea vocilor, 
abundenţa de concret. Spiritul anchetator (la un prim 
exerciţiu asistam în Dor) vizează nu pedepsirea crimei, 
ci elucidarea cazului. Instanţa morală funcţionează ca 
un catharsis, vizând descărcarea adevărului. Anchetele 
lui Dumitru Radu Popescu nu excavează faptele, ci 
adevărurile, îndepărtând stratul de insinuări şi dilatând 
spaţiul culpabilităţii. Îndoiala e suverană, suspiciunea se 
infiltrează peste tot; şocul epic (crimele fiind „expediate” 

ADRIAN DINU 
RACHIERU
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în trecut) pigmentează un univers dubitativ – produsul 
unei imaginaţii delirante. La Dumitru Radu Popescu totul 
e memorie. Tehnica anchetei, procedeu care a molipsit şi 
pe alţii, conjugă capacitatea judicativă cu libertatea de a 
nara: povestitorii devin creatori, personaje-prozatori chiar 
prin grija / grila reconstituirilor, imaginarul proliferează 
haotic, având ca stimulent memoria afectivă. Acest elan 
confesiv, dezghiocând lumea fenomenală, provoacă o 
reacţie în lanţ, implicit un lanţ de povestiri. Naraţiunea 
de tip anchetă dospeşte, îşi revarsă aluatul rememorativ; 
uitarea înseamnă intrarea în neant. Caruselul mărturiilor, 
alimentat de pofta conversativă este tangent marelui 
subiect: ADEVĂRUL, ca supra-temă a romanelor lui 
Dumitru Radu Popescu. Disponibilitatea sa narativă creşte 
pe solul fertil al cascadei de interogaţii. Scriitorul iubeşte 
întrebările; răspunsurile martorilor diversifică arborescent 
epica, cu fantezie şi forţă speculativă; nu elucidează cazul, 
ci îl complică, reorganizând datele.

Evident că nici Întoarcerea tatălui 
risipitor (2009) nu se putea rupe, 
brutal, de acest fel de a fi în literatură. 
Fragmentarismul are ca liant viaţa. 
Febra imaginativă a scriitorului lucrează 
pentru a regăsi gustul vieţii nefardate, 
pentru a recupera adevărul vieţii 
noastre, fără a păcăli istoria. Trecutul e 
viu, adevărul alunecă peste ficţiune (şi 
invers), dar dorinţa de a pricepe totul e 
o infirmitate; rămâne mereu – pare a ne 
spune scriitorul – o câtime nedezlegată. 
Proza lui Dumitru Radu Popescu, pe toată 
întinderea ei, stoarce această câtime şi 
trădează dorinţa de a re-începe viaţa; 
deşi romancier „sceptic”, el face elogiul 
libertăţii individului, stăpân pe propria-i 
conştiinţă, cucerind seninătatea pe 
care o îngăduie (şi presupune) singurul 
absolutism victorios: cel al relativului.

Iată, aşadar, câteva lucruri (prea 
bine ştiute ori redescoperite, negreşit valabile) despre 
cărţile unui important prozator, trecut, vremelnic, sub 
tăcere. Osanalele de altădată (nu zicem că nemeritate) 
au făcut loc unui complot (ciudat, am spune, dacă n-am 
cunoaşte năravurile literaţilor noştri şi beteşugurile 
vieţii literare). Deci, Dumitru Radu Popescu ar trebui 
redescoperit. 

*

Întoarcerea tatălui risipitor, aglomerând, conform 
reţetei, o sumedenie de întâmplări în chenarul unei zile, 
cercetând lumea asta, dar şi, cu „ochiul celălalt”, lumea 
de dincolo, nu putea fi străin de încâlceala evenimenţială. 
La Cioromârda, o localitate „fără dragoste”, o „insulă 
mitică” (?), într-un decor apocaliptic (o secetă care 
provoacă „gălbeaza” pământului, într-o căldură „de 

ţăst”, iscând dezorientarea berzelor şi năvala ciorilor şi, 
peste care, finalmente, se revarsă potopul) se consumă 
o prelungită aşteptare: trebuie înmormântat Paraschiv, 
un localnic-lefegiu, înrolat sub flamura armiei române, 
trimis la moarte spre alte zări. Motiv de a se aduna toată 
„foaita cea vestită”, aplaudând minciuna soldatului-erou. 
Şi, desigur, întreaga aşezare (câţi vor mai fi rămas după 
exodul cioromârdenilor), „mutată în cimitir”, pentru 
a participa la pomana soldatului, alături de generalii 
„de pace”, sub aura eroismului fictiv. Bâlciul din cimitir, 
aşteptând un erou (un sicriu care parcă nu mai ajunge 
la destinaţie), îi oferă prozatorului şansa unor secvenţe 
memorabile, aducând în scenă personaje pitoreşti, cu 
identităţi multiple: de la primarul Răgălie şi doctoriţa 
Ruxi (felceriţă insaţiabilă şi pictoriţă, cu pasiune pentru 
abstract), „diavolul” Şeitan, cu tobiţa la gât, gata de a-şi 
jertfi măgarul ori zăluda Vinerica (zisă şi „împărăteasa 

zodiilor”, provocând, printre vedeniile 
„anunţate”, atentatul), până la părintele 
Ciprian Cimpoi şi episcopul Lucian (care 
întârzie la Castelul de vânătoare); de la 
cuplul Gicu / Gina, mereu „încăţelaţi”, 
profanând încăperile Castelului ori 
tandemul Costică / Mitică, cei doi plozi 
cercetând împrejurimile cu binoclul lui 
Şeitan, dar sub efectul vinului sfinţit 
(din care se înfruptă în clopotniţă), 
până la prezenţa somptuoasă (iniţial) 
a oficialităţilor (prefectul, generalii, 
în frunte cu generalul Caciureac-
Ghearăntoarsă, „robul bancurilor”) sau 
trupa ecologistelor Filofteiei Năsturel 
ş.a.

În fine, umbra eroului naţional 
Paraschiv, bântuind – precum altădată 
riga Hamlet, la Elsinore – în această 
lume coşmarescă; cel care „a murit 
pentru alţii”, omorât de pomană, 
devenit martirul iubit, prilejuieşte 

„ciurdei” de oficiali un spectacol istoric. Fiul satului, 
ubicuitar, dar nevăzut, prins „mereu între una şi alta”, 
plătit să moară, revenit acasă, întors – ca umbră 
deşirată – din rătăcirile sale este un observator al 
tuturor întâmplărilor / vorbelor cheltuite din belşug. „O 
umbră de om fără om”, aşadar, bietul hingher Paraschiv 
(poate dezertor; poate orfan; poate tatăl lui Ionel) este 
o făptură fără trup; moartea sa este, în ochii generalului 
Trandafir, o „prostie abjectă” şi alimentează, la nesfârşit, 
caruselul supoziţiilor, febrilitatea ciocnirii punctelor de 
vedere, pe suportul unei lentori epice mereu sub control. 
Temporizând naraţiunea, Dumitru Radu Popescu o 
bruschează prin inventivitate, fantezie slobodă, dar fără 
a dinamita arhitectura întregului. Dimpotrivă, avem de-a 
face de astă-dată, în pofida aparenţelor „browniene”, cu 
un roman solid construit, de spectacol lexical (cu câteva, 
regretabile, derapaje).

Atelier critic
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Alt fir epic (major) priveşte drumul martiric al 
Irinei, însoţită de fiică-sa Sanda, cu Ionel (mort) în 
braţe, străbătând zeci de kilometri pe jos înspre morga 
doctorului Tufiş pentru a-şi proba nevinovăţia. Sub ochii 
lui Paraschiv, fireşte. Cum pentru Ioanea Păsulii, poliţistul 
din Cioromârda şi „filosof local”, şcolit la Otopeni şi doritor 
a-şi „depăşi limitele”, Irina este suspectă de pruncucidere, 
scenariul epic capătă turnura romanului poliţist. Ioanea 
Păsulii ştie că neîncrederea este „o sursă de energie”. 
Vrea, aşadar, adunând dovezi, să descâlcească iţele şi să 
urce în „panteonul poliţiei”, rătăcind şi printre dilemele 
clarvăzătoarei, nimeni alta decât Vinerica, „profesoara de 
zodii”, anunţând un misterios complot la cimitir. Călătoria 
Irinei este, negreşit, simbolică şi se desfăşoară, observa 
Dan Cristea, cu ardoare mistică.

Venit la Cioromârda, la mormântul soldatului 
cunoscut, să scrie (în foaia sa, Alifia) despre moartea 
unui neînsemnat răcan, bucurându-se de o glorie inutilă, 
profesorul Z.Z. Puţintelea (Zeze) va sfârşi într-o budă 
ecologică. O (altă) crimă? Profesorul îi privea pe toţi „în 
dungă”, lansa aspre rechizitorii, convins că trăim în eroare 
şi, inevitabil, ratăm totul. Moartea lui Zeze, văzută ca o 
„glumă apocaliptică”, ne coboară în fantasticul ridicol, 
însoţind o înmormântare cu fast (eşuată), o mascaradă 
cu fanfară, un „joc stupid”. Alături de un Sfârâiac, cu 
vânătorii săi europeni, de un Mateiaş (amestecând, prin 
dubluri, realitatea cu ficţiunea) sau un George Capverde 
Mercali / Fecali, cu o onomastică transparentă, trimiţând 
la mizerabilismul prezenteist.

Acest roman-pamflet (pe întinse porţiuni), construit 
cu o fantezie debordantă, pe un scenariu ambiguu-
detectivistic, colecţionând bizarerii, intraductibil, din 
păcate, rămâne, de fapt, credincios reţetei, marca DRP: 
„fiecare cu adevărul lui” (interesul lui). Fiindcă, ni se 
reaminteşte: „nu există adevăr curat”. Care ar fi însă 
„adevărul” criticii / criticilor?

Să observăm, imediat, că noul val al criticii de 
întâmpinare, numărând câţiva exegeţi deja faimoşi, 
s-a scuturat de ceaţa unor prejudecăţi şi de povara 
dosariadei. Încât, fără a-şi drămui reproşurile, ei s-au 
rostit lepădându-se de dirijismul criticii „de cumetrie”, 
repartizând superlativele pe criterii de gaşcă. Deşi, de 
pildă, şi Falca lui Cain (2001), împreunând grotescul şi 
tragismul anilor noştri tulburi, a cam trecut neobservat. 
Nu vom discuta aici cât de roman este; el poartă o marcă 
stilistică inconfundabilă şi dovedeşte, eliberând apetitul 
detectivistic, aceeaşi construcţie de policier. Ciudat ar 
fi (şi asta s-a observat) că, în pofida realismului gros, 
păstos, prolix, romanul acceptă voluptuos artificiile 
intertextuale, împinse în autoplagiat (cum nota Mihai 
Iovănel). Bineînţeles, DRP îşi exploatează nemilos 
reţeta. Există deja un tipar romanesc bătătorit şi această 
carte, subintitulată cu bunăvoinţă roman, gata oricând 
de a-şi submina statutul, asumându-şi maiestuos 
realismul şi plonjând voluptuos în jocurile graţioase 
ale intertextualităţii, dovedind frenezie imaginativă 
şi limbaj colorat, cultivând stranietatea şi folosind o 

onomastică străvezie („prea evidentă”, au zis unii), cu tuşe 
caragialeşti, dezvăluind acid-grosier peisajul şi fauna post-
revoluţionară, creşte pe canavaua romanului poliţist. 
Ea este şi un ciudat melanj; vom găsi o piesă de teatru, 
inserţii eseistice (vezi Secolul Marx), multă poezie şi chiar 
bună (ciclul Calendarul nebunilor acoperă trei luni lirice). 
Autorul nu ezită să valorifice şi texte mai vechi (cazul 
„întâmpinării” lui Valeriu Pop, cel care l-a cunoscut pe 
Che Guevara); în fine, „aliindu-se” noului val, ia în răspăr 
postmodernismul chiar printr-o făcătură postmodernă. Să 
nu uităm apoi invitaţia la o lectură în cheie psihanalitică; 
foiesc în rama naraţiunii obsesiile livreşti, motivele 
biblice ori temele antice, reciclate, repuse în drepturi 
prin câteva personaje memorabile: de la Zizi-Tren (zisă şi 
Hamleta-Omleta), ironizându-l pe clănţăul, pe „prostul de 
Hamlet” ori procurorul Augustin Varză, până la profesorul 
Lohinsky – victima, propovăduind „iubirea la propriu”. E 
convocat şi Oedip – „asasinul în scutece”. Şi, în fond, e 
vorba – sondând sâmburele epic – de o crimă, prozatorul-
poet-eseist-dramaturg învăluind în mister, cu o abilitate 
îndelung exersată, mobilul şi actorii ei. Falca lui Cain era 
şi o provocare. Solicitând elanul nostru detectivistic şi 
şocând prin formulă, amestecând, cum spuneam, genurile 
şi scriiturile. Dar peste tot descoperim cerneala lui 
Dumitru Radu Popescu. Reproşul că „scrie prea mult” s-a 
făcut. Tentaţia logoreică e, desigur, prezentă. Dar sfetnicii 
de ocazie, numeroşi, ignoră un amănunt, esenţial totuşi; 
scrisul lui DRP, în orice direcţie s-ar manifesta şi orice temă 
ar atinge, poartă pecetea stilistico-problematică a unui 
uriaş prozator. Iar Întoarcerea tatălui risipitor probează cu 
strălucire această necesară regăsire. De fapt, peste opera 
lui Dumitru Radu Popescu planează o uriaşă Umbră: cea 
a „păsării” Shakespeare, considerat de Harold Bloom (v. 
Anxietatea influenţei) însuşi „canonul literar occidental”. 
Iar relaţia cu „divinul brit” ne condamnă la o împărtăşire, 
la o „supra-influenţare monumentală”; Shakespeare – 
anunţa H. Bloom – „nu îţi permite să-l îngropi, să-i scapi 
sau să-l înlocuieşti”. Poate că Bloom forţează nota când 
scrie apăsat că cei care îl tăgăduiesc sunt resentimentari 
la adresa literaturii canonice. Indubitabil, pentru spaţiul 
literar românesc, fostul corector de la Steaua este un autor 
canonic. Tămâiat din belşug când păstorea (obedient, să 
recunoaştem) Uniunea Scriitorilor (1981-1989), retras 
apoi într-o tăcere penitentă, revenind în forţă, suspectat 
de prolixitate, cultivând insolitarea, enigmaticul şi 
hiperproductivul prozator dezvoltă o creativitate mito-
poetică ispitită de ludism. Magma verbală se revarsă 
nemilos, aglomerând personaje şi fapte (ieşite din comun, 
chiar horror). Sub un titlu inspirat (Dincolo şi dincoace 
de F), Valentin Taşcu propunea acel roman / ciclu drept 
bornă, etapizând opera şi stimulând exegeza. Corectând 
dezvrăjirea postmodernistă prin aluzii mitologice, 
invitându-ne pe un „tărâm labirintic” (observa Mirela 
Marin, într-o solidă demonstraţie „tehnică”, dedicată 
prozatorului), toată creaţia sa, de mare originalitate, se 
vădeşte a fi, nota Mihai Drăgan (încă în 1970), o „intuiţie 
lirică a lumii”.
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Măşti ale timpului 
şi omul învingător

 
Esteticul şi eticul îşi corespund, în arta literară, mai 

ales în elocinţa naraţiunilor care-şi propun să descifreze 
suprapunerile de mentalitate şi habitudini necenzurate de 
voinţa vreunui program sau de nevoia de a explora conse-
cinţele unei mize emancipatoare pe corpusul unei literaturi 
care-şi redescoperă identitatea. Eduard von Keyserling a scris 
astfel, cutremurat de reversul medaliei, acela că depăşin- 
du-se etapa autoreflexivă, literaturile baltice, germanofone, 
trebuie să-şi radiografieze, etapă cu etapă, evoluţiile. Până la 
primul război, proza acestui reprezentant al modernismului  
în marele scenariu al literaturii germane din vremea impe-
riului wilhelmian, depăşea generalizările factuale şi evantaiul 
suficienţelor din povestirea de familie.

 Cu adevărat timp şi fiinţă în continenţa heideggeriană a 
asimilărilor conceptuale înseamnă povestirile lui Keyserling,  
ca un dans etern al fiinţei în jurul propriului orologiu onto-
logic. Obturat de un spirit ludic, totuşi, mirajul demersului 
epic e o revărsare totală de elan narativ şi de stil fluent 
marcând ţinuta de excepţie a prozei germane, una nesofis-
ticată, directă, coerentă şi, mai ales, relativizând convenţio-
nalul. Case în amurg (traducere de M. Lăzărescu, Bucureşti, 
Editura Univers, 1985, 304 p.) inserează povestiri interesante, 
proze ale unei aşteptări active, istoria unor moravuri şi carac-
tere într-un peisaj aspru şi într-un habitat de realităţi care 
descifrează utopii ale vieţii în confruntările eului scriptor, eu 
povestitor, cu noul mesaj al vremurilor în schimbare.

Kersta, nevasta soldatului, este povestea marilor regre-
siuni ale mitului umanităţii în topografia schimbărilor de 
mentalitate. Satul, cârciuma şi beţiile boemei fără glorie, 
bătaia administrată femeii de către bărbatul care nu vrea 
decât să-şi asigure conservarea orgoliului său de bărbat 
întrerupt aceste fluenţe ale naraţiunii dar întreţin memoria 
activă a comunităţii care întârzie în propriile mituri. În  
Meseria, hingherul comunei e înmormântat şi lumea rămasă 
în viaţă dezminte rigorile cutumei, blasfemiind trecutul cu 
toate regulile lui. O povestire interesantă este Zile cu zăduf. 
Viaţa la ţară poate deveni un simplu traseu al imanenţelor 
iar configurarea unui destin rămâne şi aici una din temele 
majore ale literaturii ca revelaţie existenţială. Încarnarea 
acelui realism abrupt în vertijul existenţei, specific al 
literaturii germane din epoca wilhelmiană, dă o notă de 
mister reveriilor rusticane în Dumala şi evidenţiază în 
personajul Erwin Werner, pastorul, un vizionar voluntarist. 
Viaţa recucerită în sens metafizic nu mai poate fundamenta 
elanurile juvenile dar viaţa sentimentală este aici referentul 

discursului epic. În schimb, Case în amurg e un 
microroman. Voluptăţile epice se consumă în 
relatare şi confesiune, totul e subordonat vieţii care 
mântuie singurătăţi şi melancolii, baroni şi ţărani 
îţi rezervă suveranităţi individuale şi-şi interferează 
lumile în crepuscului unei epoci în care însuşi 
formele temporalităţii modelează, cel mai adesea 
tragic, atitudini şi conştiinţe.

Proza lui Eduard von Keyserling e mai mult decât o joacă 
a măştilor timpului cu omul învingător. Epicul acesta explică 
o adevărată meteorologie a schimbărilor dintr-o epocă 
tulburată de capriciile istoriei.

 
Un decident ignorat în democraţia 

românească: ziaristul
 
L-am citit şi, uneori, l-am ascultat pe Cristian Ghinea, 

unul din tinerii de odinioară ai Lugojului cultural-artistic, 
la vremea când Ilie Chelariu crea o generaţie redutabilă de 
gazetari originali. Cazul Cristian Ghinea e, însă, unul complex. 
Omul e, acum, unul din acei spiritus rector ai locului, ziarist 
de excepţie, poet, prozator, eseist, un autor care se respectă 
şi care ştie că revizuirile de atitudine şi gesticulaţie fac bine în 
operaţia primenirilor şi că nu poţi vieţui prins între neputinţe 
atâta timp cât în tine colcăie virusul literaturii.

O carte din 2006, Scrisori din Republica Utopia (Lugoj, 
Editura Nagard, 2006, 96 p.), arată cum nici deznădejdea 
(civică) nu ar putea fi potolită doar prin scris dar viaţa ca 
provizorat seamănă cu testamentul celui ce ştie că mâine 
în zori va fi spânzurat de lustra lunii. Cristian Ghinea urăşte 
gazetăria lăutărească, a părăsit de mult leagănul edulcorărilor 
şi tetina celui lipsit de îndrăzneală în spaţiul public. Dar mai 
ştie la fel de bine şi dansul pe frânghie, purtarea condeiului 
ca şiş, bunul simţ la gazetarului, asumarea responsabilităţii 
opiniei. Volumul acesta conţine destule editoriale care au 
făcut vâlvă la data apariţiei lor în presa provinciei. Autorul 
îşi explorează posibilităţile, textele sale poartă marca unei 
gândiri bine determinate, opiniile sale abordează, la modul 
general, condiţia libertăţii interioare a scrisului care trebuie 
să contamineze conştiinţele, să-i facă pe oameni mai atenţi 
la întâmplările contemporane care-i cuprind şi pe ei în marja 
efectelor, nu întotdeauna fericite.

Un gazetar care se respectă munceşte, scrie, decide 
prin scrisul său dacă e nevoie până la excluderea ultimă. 
El nu trăieşte pentru sine, trăieşte pentru ceilalţi. Exilul 
interior, exilul exterior modulează relaţia cu timpul dar şi 
interrelaţionările care ne afirmă statutul de contemporani, 
unii cu alţii în poezia aceasta imberbă numită societate. 
Suntem supuşi transformărilor, metamorfozei, spaimelor 
dar mai înspăimântătoare trebuie să ni se pară inactivitatea, 
neterminarea, inexactitatea, mutilarea conştiinţei care 
întreţine frica de inexistenţă. Ziaristul, un decident, trebuie 
să-şi asume această voinţă a sfâşierilor prin risipire pentru 
ceilalţi în aşa fe0l încât ţipătul biologic al fiinţei (care scrie) 
să consune cu ţipătul cuvintelor care modelează, educă, 
vindecă, înalţă, moralizează. Textele lui Cristian Ghinea au 
consistenţă, călătoresc în toate articulările ideilor şi opiniilor 
lor către om.

IONEL
BOTA
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Dacă e nevoie, inventăm. La altă nevoie, reinventăm 
societatea. Lucrurile astea, explorări ale sociologilor de 
două veacuri, edifică în scrisul lui Cristian Ghinea nevoia 
unui mod de întrebuinţare a gândului şi talentului. Eseistul, 
editorialistului trece prin iadul social dar în refugiul său din 
propria memorie activă el dă seamă de medicaţia aferentă şi 
proiectează speranţa pentru cei care vor să ştie că existenţa 
e speranţă. Cristian Ghinea îi ajută să afle. De aceea şi noi 
suntem cititorii lui împătimiţi, iubindu-l, creditându-l cu 
emoţiile aşteptării noilor sale cărţi.

 
Un spectacol al discursului epic. Conversaţia 
sau despre o geografie a „sufletului tragic” 

în proza Ilenei Vulpescu
 
Aromele textului,  viaţa defazată… Sper să vă placă la fel 

de mult cum îmi place mie acest text. Bucuriile epifanice… 
Am adăugat tema fluturelui ca şi cum la fiecare desen pictorul 
va recunoaşte. Am ales culoarea roşie ca nuanţă evidentă. 
Apoi a fost răbdarea de a povesti. Discursul teosofic al unui 
text, dialogul cu sinele. Şi autoarea, povestind. Atunci, abia 
ştiam că mă aflu într-un spaţiu şi într-un timp domesticit, că 
un estetism al formelor dezghioacă pe unităţi ale memoriei 
discursul.

În Arta conversaţiei (Ploieşti, Editura Tempus, 1998, 
464 p.), demersul şi registrul epic înseamnă  supraetajare. 
De-o parte lumea favorizată de circumstanţe, de alta omul 
expus frumuseţii ideilor. Ca într-o ediţie definitivă a fiinţei, 
el, omul, are între sechele chiar viaţa lui. Şi mai are şansa 
desolemnizării sale în lipsa virgulei, efectul esenţial: ruina 
memoriei. Explorat din interior, textul-lume ne repudiază 
într-un peisaj ciudat al cuvintelor. În contrapunct, pulsaţia 
temei nu e ritmul textului: „Trecutul imaginaţiei – spune 
un personaj al cărţii – e tot atât de-al nostru ca şi trecutul 
faptelor. Trăim cu imaginaţia cel puţin tot atât de mult cât 
trăim real – real însemnând ceea ce poate fi controlat şi 
confirmat şi de altul sau de alţii în afara ta. Altminteri, cu 
ce, pentru individ în sine, e mai puţin autentic, mai puţin 
viaţă, ceea ce se-ntâmplă numai în sine însuşi decât ce i se-
ntâmplă cu ştirea altora? Cu ce? Cu ce este mai puţin intensă 
dragostea unui om dacă ea este neştiută?” (p. 150)

Dar poate fi disperarea, arta de a trăi consumând 
sentimente, chiar  şi sentimente mutilate? Şi în parabolă e 
refuzat deductivul, suntem atât de actuali încât găsim puteri 
în reformularea mentalităţii. Ca într-o joacă a celor mari în 
peştera ciclopului. Vai, dragilor, dar mediocritatea invadează 
lumea, paradisul nu mai e promisiune, e colportare, e 
referenţialitatea ilusiei şi autoarea noastră pare convinsă 
cât e de feroce verticalizarea oricărui mit. Cu cât mai înalt 
podiumul, cu atât momentul auroral visat nu pierde acreala 
strugurelui paremiologic. Cotidianul existenţei asociază 
toate ofensivele fiinţei, toate sunt proiecţiile eului, ale 
eului  învăţat să suporte curentul supralogic, omul între 
oamenii timpului său: „Deşi n-am încă patruzeci şi unu de 
ani, nu ştiu câte lucruri aş refuza dacă mi-ar fi cu putinţă 
să aleg unul singur ştiu însă că l-aş respinge cu mâinile, cu 
picioarele, cu bolovani, cu cărbuni aprinşi, să mai iau viaţa 
de la-nceput.” (p. 286); „Privită pe dinafară, fructiera părea 

o lume submarină încremenită, la care nimic nu era formă 
sau culoare precisă. Valuri verzui, violacee, gălbui, sângerii, 
se topeau unele-ntr-altele, pentru a se despărţi apoi într-o 
profuziune de franjuri, de aripi, de nervuri, de lamele ale 
unor plante sau ale unor animale fabuloase, ori forme ale 
materiei de dinaintea-mpărţirii pe regnuri.”(p. 26)

Sânziana Hanganu descoperă derizoriul în cotloanele 
propriului destin. Dar ea nu se mai întreabă, heideggerian, 
„cine sunt eu?” Secvenţe ale jubilaţiei lipsesc, viaţa e sinteza 
de fragil ţi expediente sentimentale, criza de identitate 
e complementară voinţei de a transforma viaţa într-o 
frumoasă lirică. Suntem marcaţi de elementar, pare a fi 
decizia Sânzianei. Ea se află într-un deficit al unei comunicări 
privilegiate dar nici nu se lamentează prozaic. Viaţa ei e 
mereu aşternută vederii tuturor, aşezată, expusă. Se află 
într-o necontenită deschidere. E o carte, mereu deschisă.

Alexandru Bujor desfide, însă, elogiul. Starea hipertrofiată 
e, totuşi, negativul. Refugiile sale în ritualul cotidianului 
denunţă capricii şi euforii, instincte şi exultări deretorizate 
ale registrului fiinţei. Bărbatul care părea să aibă melancolia 
în sânge, e torturat de realitate, de aceea conversaţia şi 
mesajul ating acest real, un onirism peticit. Candoarea, însă, 
nu e cod de luptă iar pedeapsa de sine asigură succesul 
manevrei de învăluire, intertextul. Învăţăm să ne mutilăm şi 
sentimentul acesta al omului ca ediţie definitivă: „Alexandru 
Bujor s-a albit la faţă. Întrebarea  mea  lovise-n plin. S-a uitat 
la mine scurt, prin fumul de ţigară, cu privirea omului câruia 
grozav ce-i vine să dea cu-o piatră-ntr-un geam…”(p. 345)

Orice roman e o geografie a sufletului. Aceasta e, în 
fapt, metafora omului. Nici un laureat, doar omul imaginii 
elocvente. Palmaresul e al faptelor-instantaneu, măsurate 
în dinamicile opţiunilor. Destule situaţii decid ingredientul, 
textul e paradă de realism extrapolat în forjarea durabilă, 
caracterologică. Un fel de reverie admirativă uneşte sau dez- 
bină, e dialog sau monolog, alternativă. Dincolo de timp,  
polifoniile invocă, firesc, afectele altor adversităţi: „Căsă-
toria  e o instituţie, iar lumea e nesfârşită; posibilităţi de 
combinări, câte clipe are viaţa. Sânziana, pe lângă alte 
calităţi, are una care astăzi ţi se poate părea fără importanţă, 
dar pe care s-ar putea s-o regreţi: are o mare capacitate de 
a tolera defectele. Şi îăncă o calitate, cea mai mare, cea mai 
profundă: e un om al datoriei, nu pune niciodată plăcerea 
înaintea datoriei.” (p. 25)

Pe mâna acestui tip de personaj, mesajul din singurătate 
rămâne, estetic, în fractură, în cercul de foc, în miezul 
fracturii, asigurând direcţia. Literatura, la urma-urmei, e forţa 
morală, impresivul, disoluţia. Personajul Ilenei Vulpescu 
arată suficient de decomplexat. El spune: eu aş vrea să 
întemeiez aventura, nu să o elimin; vreau o simbolistică a 
absenţei, apoi să mă ascund în lucrurile exemplare.

Sensibilitatea, model de comportament, intensifică 
tragedia, salvarea speciei va fi textul, această vanitate 
protejată a eului scriptor. Viaţă în paranteză, paradisul 
biografiilor are un clopot al lui şi un sunet compozit, 
prizonier durerilor, suferinţei, imaginarului, ficţiunii. Firesc 
dizolvant monopolizând promisiunea altor resurecţii. Arta 
conversaţieieste romanul în care forţa iluziei nu se degradează 
cu nici un chip iar viaţa personajelor circumscrie simbolici ale 
unei nesfârşite seninătăţi uranice. Mai departe tragicul se 
supune interogaţiei. Textul şi spectacolul relativului, lumea…
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ALEXANDRU
MORARU

HOINARUL 
DIN VADUL TANDREȚII

Stilistic vorbind, în „IUBIREA NU BATE LA  
UŞĂ” (Editura Brumar, Timişoara, 2013), Nicolae  
Silade a optat pentru o dublă formulă lirică. 
Prima, desemnând poemele jalonate cu cifre  
romane, este de   
obârşie tradiţiona-
lă. Cealaltă, mar-
cată  c u  n u m e re 
arabe, conţine ver- 
suri albe împros-
pătate de patosul 
discursului novator.  
Încât impresia ge-
nerală e aceea că,  
de fapt, avem de-a  
face cu două cărţi 
contopite într-una  
singură.

În poeziile de  
structură clasică, 
autorul  apare ca  un romant ic ,  cu  toate 
„accesoriile”: „Pe fila albă când mi-aşez stiloul 
/ Şi chipul tău se trece-n poezie, / Cerneala 
zugrăveşte doar cavoul / În care îmi îngrop 
iubirea vie. / Eu însumi parcă-s îngropat de viu 
/ În dragostea ce nu pot s-o măsor, / Fără de 
care, în acest pustiu, / Nu pot trăi, dar nici nu 
pot să mor. / Mi-e capu-nnori şi mintea în ceaţă, 
/ Dar inima-nvelită în hârtie, / Când rimele şi 
ritmul o răsfaţă, / Se dăruie, şi peste veacuri, 
ţie. / Nu am destule file să-ţi pot spune / Iubirea 
toată, rostul ei în lume”. (XXVI)

Recunoaştem aici pecetea curentului ro-
mantic (şi neoromantic), reflectată elegiac în 
terminologia lui consacrată : „pustiu”, „cavou”, 
„moarte”, „veacuri”, „îngropat” ş.a.m.d. În 
stihurile prozate descoperim o canava a rostirii 

înnoitoare apropiindu-se de maniera 
postmodernă : "uneori sunt cel mai 
fericit de pe pământ alteori / sunt cea 
mai nefericită fiinţă din lume uneori sunt 
cel mai iubit dintre pământeni alteori 
cel mai urât niciodată nu sunt / cum aş 
vrea pentru că fericirea mea depinde 

de tine pentru că / iubirea mea e dependentă 
de tine şi două jumătăţi / sunt o singură fiinţă 
numai prin iubire şi două jumătăţi / de iubire 
nu  fac o iubire întreagă dar cine să înţeleagă / 
mecanismul iubirii când cel ce iubeşte suferă şi 
se bucură (...)". (30)

Prin această modal itate de expunere, 
poetul demonstrează că nu rămâne ancorat în 

t ra d i ţ i o n a l i s mu l 
„vetust”, fiind ra- 
cordat şi la ampe-
rajul expresivităţii 
moderne. De altfel, 
încă din debutul 
volumului, Nicolae 
Silade ne previne că  
este un depozitar de 
simţăminte. Bogăţia  
sa interioară se con- 
centrează în eflo-
rescenţa afectelor, 
care expandează 
necurmat, ca un val  
seismic de intensi-

tate amplă. Există la el o exaltare a sensibilităţii, 
de la agonie la extaz şi de la deznădejdea abisală 
la speranţa izbăvitor-miraculoasă. Precum razele  
converg dintr-un cerc, aidoma răsare şi buche-
tul de sentimente eterogene, torenţiale, biciuind  
sinele şi disecându-lsub conul îndoielii şi al cer-
titudinii, al existentului concret şi al plăsmuirii 
salvatoare.

Autorul cultivă un gen de sacralitate a 
mărturisirii prin dragoste, în care decantează 
componentele definitorii ale accederii în nucleul  
iubirii: emoţia pură, iertarea, râvna întru subli-
marea trăirii, împărtăşirea imboldului sufletesc 
şi credinţa în rostul tămăduitor al liubovului. 
Toate acestea ca într-un summum al trepidaţiei 
temperamentale, devoalată secvenţial în spa-
ţiul vitrinei. Căci Nicolae Silade idolatrizează 
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femeia, dar o şi „pedepseşte”, o înalţă, dar o 
şi coboară, atribuindu-i, alternativ, calităţi şi 
defecte, umbre şi lumini. Viziunea sa profundă,  
intimă, este însă una  
generos-recupera-
toare, întrucât însu- 
şirile feminine exced  
cusururile, altmin- 
teri „afroditele” n-ar  
putea inocula cu  
atâta forţă vibraţia  
– acel fior particular 
şi misterios. Şi în 
faţa căruia – de ce 
să nu recunoaştem? 
–  or i ce  mur i tor 
dezarmează ferme- 
cat şi strivit de pre-
siunea senzaţiilor 
şi metamorfozelor lăuntrice.

Neatins de suflul pudibonderiei, bardul 
„străbate” iubirea în toate sensurile. Atât în  
cele înălţătoare, elevate, cât şi în cele epider-
mice, carnale, alocate amorului tarifat sau 
mezalianţelor spirituale. Aici desluşim un ero-
tism mai făţiş, mai apăsat, nu sugerat. Unul mai 
apropiat de fructificarea pasională şi completă 
a clipei, de stoarcerea ei până la „cotor”. 
Circumstanţă în care poetul devine un posesiv ce 
vrea (şi cere) reciprocitate deplină în şerpuirile 
şi termperatura relaţiei. El  
nu se mulţumeşte cu jumă- 
tăţi de măsură, ci pretin-
de totul. „Aici şi acuma!” 
– pare să fie deviza sa 
forjată în cuva nerăbdării 
profitabile, dar şi născă-
toare de frustrări şi an-
goase. Încât, de la organic 
la platonic distanţa se re- 
duce substanţial, prelevând,  
cel puţin la prima vedere, 
latura fizică descătuşind 
tensiunile şi calmând dorinţele acaparate. De-
sele referiri la elementul corporal stau mărturie  
în acest sens – zona trupească fiind previlegiată  
şi evocată ca ingredient principal al dăinuirii. 
Totul se raportează la cuplajul Bărbat – Femeie, 

totul se cântăreşte şi se măsoară în funcţie de 
acest reper primordial. Erosul devine astfel borna 
curcială în jurul căreia se fac şi se desfac lucrurile 

– aria paradiziacă 
potenţând imagi-
naţia şi incendiind 
percepţia.

Putem afirma  
că, la Nicolae Silade,  
dragostea dezinhi- 
bată, absolută, este  
un experiment infi-
nit şi mirific izvorât  
din „cancelaria” plină  
de surprize a desti- 
nului. Provocatoare  
în esenţă, malefică 
şi benefică deopo-
trivă, iubirea poate 

fi şi o cale de evadare din şabloanele unui 
concret anost şi excesiv – constrângător.

Indiferent de torentul speculaţiilor pe 
această veche (şi inepuizabilă) temă, subzistă 
ideea că amorul e sarea şi piperul pământului, 
fără de care viaţa însăşi n-ar fi posibilă. Aşadar,  
de vrem să supravieţium, să iubim cât mai 
temeinic şi mai mult. 

Şi, la urma urmei, n-are poetul dreptate?  
Căci ce altceva menţine tonusul şi îmblânzeşte 
mai abitir omul, dacă nu dragostea? 

Că e aşa, să ne con- 
vingem încă o dată: „Trecut  
uşor de-a doua tinereţe,  
/ Am dat de tinereţea ta  
dintâi, / Iar timpul începu  
de-atunci să-nveţe / Că în  
iubire tânără rămâi. / Până 
şi spaţiul care te încape / 
Învaţă cum şi  cât să te 
păstreze, / În foc, în aer, 
în pământ, în ape, / Să îţi 
rămână simţurile treze. /  
Iar cum surâsul tău fără 

sfârşire, / Încremenit în veşnice cuvinte, / 
Renaşte întru marea mea iubirea, / De din- 
colo de neguri şi morminte, / Aşa şi eu, acum  
la vârsta mea, /  Înt ineresc de frumuse- 
ţea ta ". (I)
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ION 
ROªIORU

Un discurs poetic înnoitor

Născută în 1964, la Turnu Măgurele, poeta Luminiţa 
Zaharia, prezentă în numeroase antologii, este autoarea unui 
mare număr de volume proprii: Lecţii de melancolie (1997), 
Singură prin Uchronia (1999), Fulgerul loveşte o singură dată 
(2003), Contraste (2005), Totul cântă-n jurul meu (2007), Are 
mama două fete (2008), Băiatul cu cărţile (2009), Tu însămi, 
însuţi eu, dialoguri lirice (2012) şi Singularia tantum (2013). 
Recent, tumultuoasa poetă, stabilită în Bucureşti, întocmeşte 
o pe cât de consistentă pe atât de drastică antologie lirică 
de autor: Transcrierea fonetică a iubirii (Editura Armonii 
culturale, Adjud, 2014).

Poeta de pe lira căreia struna socială nu lipseşte ia cu 
dexteritate pulsul vremii pe care o trăim într-o lume a 
contrastelor şi contradicţiilor de tot felul, care de care mai 
frapante şi, implicit, mai flagrante (Contraste). Ea pledează, 
totodată, pentru trăirea sinceră, nesofisticată, a emoţiei 
fruste, nealambicate şi neliteralizate. Surprinderea pulsului 
vieţii nu are nevoie de nicio retorică sforăitoare, firescul şi 
simplitatea îi sunt mai mult decât suficiente spre a trece 
neafectate într-o poezie a cotidianului pe care, oricât de 
derizoriu ar fi acesta, îl preferă visului: „Lasă-ţi sufletul 
nou în lumină/ într-o ameţitoare libertate/ lasă emoţia să 
explodeze/ lasă iarba din iarnă să crească/ lasă fiinţa mică/ 
de lângă tine/ invizibilă dar tenace ca o furnică/ să te caute, 
să te găsească” (Lasă). Şi mai ştie poeta că zăbava în lumea 
visului e una proteguitoare prin definiţie, acolo acţiunea 
corosivă a timpului nemaifăcându-se simţită, drept care 
împlinirii îi este preferată perpetua căutare: „Ei sunt visătorii 
eterni,/ nemaitreziţii, nemailucizii,/ ei nu vor ca visele lor să 
se împlinească,/ vor să le viseze, şi-atât” (Ce se întâmplă cu 
oamenii).

Dragostea e în lirica poetei o vină de neiertat, o crimă 
teribilă, iar cea care a inventat-o e condamnată la moarte 
(Condamnare). Cu toate acestea, poeta nu pregetă o 
singură dată să nu-şi strige propria-i iubire, pe care o vede 
supravieţuind tuturor intemperiilor şi cataclismelor cosmice 
(Ca şi cum). Dar oare, se întreabă poeta, cuvintele n-au 
cumva forţa magică de a ucide sentimentele exprimate, 
caz în care orice declaraţie de dragoste, ridicată la cea mai 
înaltă tensiune poetică, e substituită strategic prin tăcere? 
Poemul Despre omul acesta o demonstrează cu prisosinţă. În 
aceeaşi dialectică poetică absenţa e, pentru şi prin doza ei de 
aşteptare inclusă, preferată prezenţei iubitului. Solitudinea 
implică speranţa pe care reunirea cuplului o exclude din 
oficiu: „E soare şi-ar trebui poate să râd/ dar inima mea mă 

trădează./ Ai venit. Cât de singură sunt./ Tu eşti ceva frumos 
care durează” (Ceva care durează).

Poemele Luminiţei Zaharia constituie adevărate tururi 
de forţă întru a demonstra cum de la afirmarea unei idei 
se ajunge la negarea ei, fie de la un text la altul, fie chiar 
pe parcursul unuia şi aceluiaşi poem. De pildă, Lacrimile 
şi poezia demarează cu versurile: Lacrimile şi poezia/ sunt 
supapa mea salvatoare”, spre a se încheia astfel: „Lacrimile 
şi poezia/ nu vor fi niciodată/ supapa mea salvatoare”. 
Totul e pus, în discursul poetic al Luminiţei Zaharia, sub 
semnul relativismului: certitudinea de azi devine îndoiala 
de mâine; bucuria clipei e comutabilă cu tristeţea eternă; 
oaza răcoroasă sucombă uşor sub presiunea expansivă a 
deşertului toropitor ş.a.m.d. Aşa se face că: „Ura e doar iubire 
mascată.// Ura e iubire?/ E zaţul iubirii,/ iubirea întoarsă/ 
pe partea cealaltă.// Ce e iubirea?/ O mică minciună, o 
boală/ şi trebuie prin urmare extermiată./ Distruge totul în 
jur/ ne răvăşeşte viaţa/ ne face slabi, nu eroi./ Trebuie deci 
să ucidem fără tăgadă/ iubirea din noi” (După ce moare, 
iubirea). Iubitul e proiectat uneori în alt univers paralel, în 
alt timp şi poeta se întreabă, înfrigurată, cum ar fi fost altfel 
toată viaţa cuplului (Cum ar fi fost). Alteori, îşi remomerează 
propriul statut de dinainte de a-l fi cunoscut pe cel drag şi 
plonjează într-un „atunci” când „singurătatea era un somn 
fără vise” (Aproape liber). Figura ursitului,  odată ivit, îi 
populează toate gândurile şi toate trăirile, dar, concomitent 
cu iubirea pârjolitoare, se înteţeşte, inevitabil, spaima de 
timpul care îşi accelerează în chip bulversant ritmul: „Întâia 
oară iubesc!/ Acum, de-abia acum,/ singurătatea mea e 
rotundă,/ destinul împlinit/ (dovadă lacătul fără cheie,/ 
dovadă fierul înroşit),/ epilogul – închis.// Dumnezeu 
adoarme mulţumit./ Ce nobil, să dăruieşti./ O femeie va 
muri la noapte din prea multă iubire./ Înscrieţi-vă repede, 
nenăscuţi,/ E aproape liber pe autostrada singurătăţii.” 
(Idem, p.165). În ipostaza de iubită, poeta s-a „vaccinat de 
verbul tâmp a da” şi-i pune partenerului condiţii iniţiatice 
dintre cele mai greu (de nu cumva imposibil) de atins: „să îmi 
ţâşneşti şuvoaie-n valea seacă,/ ce-ar deturna vapoarele cu 
miere,/ dischinezia inimii să-mi treacă/ săpând cărări virgine 
prin plăcere…// uimeşte-mă! află-mi nuanţa justă,/ în 
hollyrai pavează-mă c-o stea,/ croieşte-mi cloş din clopoţei 
o fustă,/ să exersez în a o lepăda,// să-mi fii atotdedat, un 
kamikaze/ cu fiinţa atârnată-n vid de-a mea,/ să-mi explodezi 
în piept scrâşniri de raze – / atunci, iubitul meu, voi fi a ta” 
(Dăruire). Autoportretul pe care şi-l face, în Iubire avară, e 
unul deloc măgulitor, ea fiind, rând pe rând, spre a ne opri 
doar la primul vers din fiecare strofă: „o maşteră o viperă 
o iubită avară”; „o văduvă neagră o căpuşă”; ,,o cloanţă o 
cruelă”; ,,o canibală o fomistă”.

Multe poeme au formă dialogată între partea pasională 
şi cea raţională din fiinţă, între cea platonică şi cea carnală, 
fără să se ajungă la un răspuns sau opţiune categorică şi 
tranşantă în ceea ce priveşte devenirea entităţii umane 
care ezită să numească regnul proxim spre care migrează 
ori dacă are sau nu suport material precis (Unde vrei să 
ajungi, Sunt mai aproape). Nu lipsesc poemele dialogice cu 
miză polemică. A se vedea, în acest sens, Repetiţia e mama 
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cuiva, în care i se aduc contraargumente unui critic literar 
care o acuză pe poetă de desuetudine. Poemele devin o 
permanentă laudă adusă iubirii, în general, şi a iubitului, în 
special, iubit care prin prezenţa lui dezminte şi contrazice 
ideea de imens spaţiu pustiu (Neatinsă de lumină ). Acest 
ursit sau ales e prologul unei poveşti de dragoste fără epilog: 
„ţi-am descoperit/ rând pe rând/ frumuseţile toate/ te-
am prins în trei cuvinte:/ căldură/ intensitate/ simplitate/ 
aşa cum bogat dăruitorul da Vinci/ printr-un singur surâs/ 
prea sfios/ a trezit în noi/ din departe de veacuri/ tot ce e 
omeneşte mai frumos” (Poveste). Poeta obişnuieşte să vadă 
partea frumoasă a lucrurilor şi noţiunilor cărora o întreagă 
tradiţie le-a conturat doar urâţenia. Iată, spre exemplificare, 
cum e abordată atât de hulita singurătate, eventual făcând 
abstracţie de cheia ironică a textului: „Singurătatea e ca o 
platoşă/ ca un inegalabil trofeu/ ce-l câştigi nemeritat, dintr-
odată/ şi să renunţi la el e prea greu.// Singurătatea e o 
binefacere/ ce liberi sunt oamenii singuri/ ce nemapomenită 
stare/ de-ţi vine să-ţi spargi capul de ziduri.// Singurătatea, 
această comoară/ din care n-ai cui să-mparţi niciun pic,/ 
totul îţi aparţine exclusiv/ televizorul, zaţul din ibric,/ mobila 
şi scrisorile de dragoste/ pe care le aştepţi zi de zi,/ praful 
din cameră, praful din suflet/ şi tot ceea ce s-ar mai putea 
împărţi” (Despre singurătate). Cu cât omul află şi ştie mai 
multe, cu atât el se simte, prin însăşi condiţia lui umană, mai 
singur, pus nu o singură dată în situaţia de a nu mai comunica 
nici cu sine, cum, de altminteri, Einstein o prevăzuse 
(Împuţinare).

În ciclul secund al antologiei, Are mama două fete, e 
abordată, cu nestăvilită dezinvoltură basmică, tema perenă 
a dedublării: în prima parte a poemului titular întâlnim 
autoportretul fiicei cuminţi, obediente, delicate, visătoare, 
grijulii, romantice etc., ca la polul diametral opus din partea 
a doua să ne întâmpine fata rebelă, băieţoasă, agresivă, 
guralivă, voluntară etc. Aceste două ipostaze corespund 
celor două tipuri de civilizaţie care şi-au avut şi-şi au codurile 
lor conduistice şi, respective, ritmurile lor de a exista. 
Vremea scrisorilor parfumate a rămas deja în urmă, cedând 
locul SMS-urilor care exclud comunicarea afectivă şi poezia 
intrinsecă de orice fel. Poeta e inepuizabilă atunci când 
aşterne pe hârtie fascinante poeme totale, în care imaginile 
şi rimele se rostogolesc în adevărate cascade, precum 
în antologicul Pilula de a doua zi, adevărată artă poetică 
anti-epigonică. Debordantă e şi inventivitatea, în sillage 
supra-realist, a poetei care se întrece pe sine în poeme 
exploatând inspirat procedeul kinesteziei, precum în, nu mai 
puţin antologicul, Revolta simţurilor. Luminiţa Zaharia are 
teritoriul ei poetic personalizat şi nu râvneşte, decât spre a le 
parafraza, la modelele altor confraţi. Cu toate acestea, idolii 
nu lipsesc şi rolul lor de a călăuzi jindul fanilor spre astre e 
onorant şi necesar (Suntem fani). Fără a fi o nostalgică în 
sensul cunoscut al termenului, poeta evocă patetic paradisul 
de-a pururi pierdut al copilăriei cu bucuriile lui inerente în 
simplitatea lor (Omul şi castelul). Poeta se face, cochetând 
poetic, fireşte, vinovată de a-şi fi păstrat, sine die, candoarea 
şi naivitatea copilei de odinioară, imaginaţia ei eidetică 
funcţionând, ca la orice poet autentic, la capacitate maximă 

într-o lume care se maculează galopant (Călduţ, cald, 
aproape fierbinte). Adulţii din preajma ei, ca şi, mai târziu, 
cei care vin, au tot sfătuit-o şi continuă s-o sfătuiască să 
fugă de câte ceva, să se păzească de toate relele posibile, 
concluzia amară fiind că, de fapt, au îndrumat-o premeditat 
să evite viaţa în ceea ce are ea mai profund şi mai autentic, 
pregătind-o mereu pentru o societate invariabil depăşită 
din punct de vedere educaţional şi mental (Run, baby, run!).
Forţă pamfletară în cheie ironico-satirico-umoristică 
au şi aşa-zisele còpii după natură, cum este, de pildă, a 
aferatului demagog avântat în campanie electorală unde 
se dezumanizează cu fiecare zi (Vinovăţie). Teribila poetă 
se revoltă nu o dată împotriva societăţii de consum, totul 
fiind aici şi acum lipsit de fibra trăirilor sufleteşti autentice 
şi înlocuit prin cele mai perfecţionate artificii alienante şi 
surogate de tot calibrul, ca în poemul Trucaje. Artificiozitatea 
a invadat până şi dragostea, vorbele au fost vidate de sens. 
Convenţionalismele domină tot mai presant afectivul şi-l 
risipesc irevocabil în derizoriu.

Luminiţa Zaharia este o poetă care-şi sporeşte mijloacele 
de exprimare poetică şi sfera tematică de la un volum (aici 
ciclu) la altul. În ciclul Totul cântă-n jurul meu are curajul să 
scrie un poem care incorporează pagini de tratat ştiinţific 
despre legăturile organice, pe scară istorică, dintre muzică şi 
poezie (Siameze). În alt poem cu valenţe de ars poetica, rolul 
de cel mai mare poet şi-l asumă, rând pe rând, matematicianul, 
filozoful, psihanalistul, muzicianul, pictorul, astronomul, 
iluzionistul, fizicianul, groparul, medicul, arhitectul, bucătarul, 
ţăranul agricultor, alchimistul, cosmonautul, profesorul, 
pentru ca în final poeta să ajungă la concluzia că: „Adevărul 
gol-goluţ, e-aproape pur/ şi niciodată simplu./ Dacă cel mai 
mare poet/ nu e Altcineva decât Timpul?” (Cel mai mare 
poet). Poezia are, de asemenea, legături intrinseci cu pictura, 
un tablou anonim precum Câmp cu maci declanşându-i, în 
chip proustian, amintiri din perioadele pe care în copilărie 
le petrecea în paradisul gospodăriei bunicilor care, aşa cum 
de întâmplă în mod obişnuit, îi satisfăceau toate poftele şi 
nu-i puteau refuza niciun capriciu oricât de năstruşnic (La un 
tablou anonim).

Conştientă pe deplin de resursele ludice ale limbajului 
infantil, poeta ştie să se copilărească frumos şi chiar să 
teoretizeze eseistic pe această temă, în cadrul căreia se 
simte ca pasărea-n zbor sau ca peştele-n apă: „Poezia asta 
de jucărie/ seamănă poate cu o jonglerie,/ cu o hârjoană de 
oameni mari, mai aparte./ Ea nu va zace, nemuritoare,-ntr-o 
carte,/ ci se va consuma proaspătă, ca atare./ Ea e o poezie, 
chipurile, de stare,/ menită să dărâme falsul concept/ că tot 
ce e bun nu e drept/ sau că tot ce e rău înnobilează./ Ea stă 
dreaptă şi veghează/ ca voi să nu fiţi înghiţiţi de monstrul 
Blazare” (Poezie de jucărie). Starea de uimire din ochii copilului 
care descoperă lumea din jur n-o părăseşte nici la maturitate, 
când îşi scrie cu netrucată candoare versurile: „N-aţi fi crezut 
că se poate/ să-ţi porţi cu tine copilăria în spate/ şi-n fiece 
por, pe luptate/ cu legile firii,/ cu toate forţele angrenate/ 
într-un spasmodic efort,/ în ciuda iubirii, în cinstea iubirii,/ 
în decorul de toamnă aproape mort?/ Chiar şi cireaşa de pe 
tort/ Marele copil o refuză/ şi o donează pentr-o buburuză” 
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(Marele copil). Copilăria e ne-ncetat asociată cu poezia şi 
poeta se întoarce recuperator spre această vârstă a fanteziei 
neţărmurite: „Am uitat poeziile acolo şi/ le-au mâncat 
porumbeii./ I-aud uneori gângurind aşa de frumos…/ Spun: 
acelea sunt poeziile mele!/ dar nimeni nu mă crede” (Aşadar, 
noiembrie). Cândva poeta a crezut orbeşte în cuvintele 
atotvindecătoare şi care să o treacă, pe ea şi pe cel drag, 
în somn, „podul fragil peste moarte” (Cuvinte). Îndoiala s-a 
infiltrat însă în sufletul ei şi conclude că miracolul scontat n-a 
avut loc. Ştie, de asemenea, că prea multe cuvinte asfixiază 
sentimentele şi chiar fiinţa, marile iubiri fiind, aşa cum 
remarca un filozof, mute: „fiinţa i s-a spart în miliarde de te 
ador te iubesc te doresc/ înterzise îmi sunt toate cuvintele/ 
altfel, vă daţi seama, n-aş mai putea respira” (Stretching). 
Nu lipsesc amintirile din viaţa androgină din care actanţii 
binomului erotic s-au separat spre a se putea căuta, cu 
trainică şi nesfârşită febrilitate, la 
infinit (Primum non nocere).

Poeta se opreşte în poezia ei 
asupra unor lucruri pe care tradiţia şi 
textul lumii le-au ocolit programatic. 
Crezul ei e formulat fără echivoc: 
„Din gândul despre armonie/ se face 
repede o poezie./ Din gândul despre 
(ah!) iubire -/ găseşti rime, ăhă, în 
neştire./ Din gândul despre alăută/ 
iese-o poveste cu prinţesa slută./ 
Din gândul despre moarte/ poţi scrie 
o-ntreagă carte./ Din gândul despre 
foame, sete,/ ai umplut treizeci 
de caiete…/ Din gândul despre 
oarece/ dai lumii-n dar un şoarece./ 
Iară din gândul despre gând/ poţi 
scrie-atrocităţi oricând” (Poezie 
asamblată). Astfel, cu mare efect 
poetic, sunt abordate şi exploatate, cu 
o vervă mereu de zile mari, reclamele 
comerciale, curiozităţile de ordin ştiin- 
ţific, ştirile de la radio şi televizor, 
invenţiile tehnologice, noile descoperiri medicale, fondul 
paremiologic al limbii române şi nu numai, divinaţia, reţe-
tele culinare, basmele de pretutindeni, moda, curele de 
slăbit, tabieturile mic-burgheze, folclorul copiilor, tratatele 
de lingvistică, arta, metaforele încremenite ale limbii şi 
expresiile idiomatice, perspectivele miraculoase pe care 
Internetul le aduce în cadrul comunicării planetare în care se 
intregrează fără complexe: „ei ce ziceţi/ fraţilor/ confraţilor/ 
derutaţilor/ mă aliniez uşor?/ la urma urmelor nu are de ce 
să-mi fie ruşine/ sunt o băbuţă de mare viitor” (Mă aliniez).
Luminiţa Zaharia a înţeles că poezia se naşte şi se hrăneşte 
din poezia predecesorilor, pe care-i invocă cu admiraţie şi 
recunoştinţă: Rimbaud, Leonard Cohen, Simona Popescu, 
Nina Cassian, Octavian Paler ş.a. Când nu-i aminteşte 
personal în bogatul evantai intertextualizator, cititorul îi 
ghiceşte în ton şi-n frazare ritmică: Blaga, Nichita Stănescu, 
Arghezi, Minulescu. Tema poetului e una din constantele 

antologiei Luminiţei Zaharia, care îi atribuie truditorului 
cu condeiul un statut aparte şi-i motivează fără niciun fel 
de rezerve admirative toate ciudăţeniile acestui ins ce 
„are stofă de vampir” (Poetul, în starea lui de om, Când 
iubeşti un poet, Poet sub acoperire). Poeta conştientizează 
acut că poezia lumii şi-a epuizat principalele teme şi că 
a ajuns la o extremă saturaţie abordativă: „marile teme 
ale omenirii s-au epuizat/ poezia şi-a trăit traiul/ cuvinte, 
sentimente – acelaşi plagiat/ maştera strânge lacrimi cu 
vătraiul./ trai pe vătrai! conchide alchimistul/ convins 
că numai el mai poate/ s-aducă ceva nou în vorbosferă/ 
literaturi de specialitate/ plutesc în derivă aşteptînd să 
se nască/ un alt einstein un alt mephistopheles/ ori un alt 
che răbdând o altă bască” (transcrierea fonetică a iubirii).
Maestră inegalabilă a parafrazării, Luminiţa Zaharia scrie 
un poem formidabil plecând de la meniul afişat pe o tăbliţă 

la o cantină socială a săracilor lumii: 
cei care mai pot să iubească. La fel 
de în apele ei se simte şi atunci când, 
cochetă, îşi autopersiflează propriile 
îndrăzneli de limbaj şi stilistice, care o 
singularizează in extremis: „-beată eşti 
tu întreagă, de nu vezi/ că te repeţi ca 
un cacadu roz,/ că de sărmana limbă 
abuzezi/ cu rime adunate din moloz.// 
cum sună versu-n capul tău de tablă -/ 
de parcă vii din patria lui Oz -/ (propun 
un nou program: poetul rablă),/ cum 
te conduce rima, iar, spre roz!// ding-
ding! se-aude palid dinspre Creta -/ tu 
te şi crezi un Zeus milostiv!/ ding-dong! 
apare zâna cu bagheta -/ dovleacul îţi 
devine… leimotiv!” (căţelul lui pavlov). 
Luminiţa Zaharia îmbogăţeşte limba 
română cu termeni inventaţi, precum 
în De iubire, unde pot fi întâlnite 
vocabule obţinute prin aglutinare ori 
juxtapunere: mâineieri, puls-sens, 
Eaşiel, iubireafărăpăcat. Schimbările 

de gen gramatical sunt de mare efect: visă, de la vis; căluţă, de 
la căluţ; muz, de la muză; buburuz, de la buburuză etc. Din alte 
texte spicuim la întâmplare: poemzia, poemovor, homovor, 
vorbosferă etc. Un studiu aparte ar merita rimele rare utilizate 
cu un firesc dezarmant de poeta care nutreşte o lejeritate 
de invidiat în asimilarea şi vehicularea de limbi străine: „sunt 
nopţi când numele îmi sună crud/ şi tot ce mi-a rămas e god 
is good…” (God is Good). Sau: „Ea se îndrăgostea, aşa,/ de 
eroi din mucava/ tare trist şi tare des…// Voilà la nouvelle 
poetèsse!” (La nouvelle poetèsse). Respectiv: „-N-aţi văzut 
un cal maro?// -Da’ cine-ntreabă?/ -Jane Doe.” (Jane Doe).
,,Transcrierea fonetică a iubirii”, antologie auctorială de peste 
300 de pagini de dialog neîntrerupt cu poezia şi arta, dar şi 
cu viaţa imposibil de conceput în absenţa iubirii, constituie 
un discurs poetic cât se poate de convingător şi de înnoitor şi 
face din numele Luminiţei Zaharia unul din reperele poeziei 
noastre de astăzi.
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ANDREI
ZANCA
LUMEA – UN LIMBAJ AL INVIZIBILULUI (I)

Mitul şi cultul, două potenţiale de forţă ale trecutului 
s-au îndepărtat în timpul nostru atât de mult de noi, 
încât pe alocuri nu iscă decât asociaţii şi semnificaţii 
false. Viaţa, lumea, au fost lent  demitologizate, acţiune 
la care şi Biserica a participat cu sârguinţă: încercând a 
privi „evenimentele” dintr-un punct de vedere absolut 
istoric, funcţional (o reacţie de apărare a teologiei faţă de 
noţiunea de mit: subliniind de exemplu istoricitatea lui 
Hristos, spre a-l slobozi de mit). Însă nu mitul inventează 
divinul, ci dimpotrivă, divinul se manifestă / se revelează în 
mit, transpare prin el.

Astfel, pentru omul mitic, lumea vizibilă este o teofanie, 
o realitate divină ce păşeşte în vizibil, revelându-se prin 
forme. Vizibilul ca formă de expresie a invizibilului. Lumea 
devine astfel limbajul invizibilului, al divinului. Mitul se 
referă aşadar la o altă ordine a fiinţării, ce depăşeşte cu 
mult realitatea noastră. Abisul dintre vizibil şi invizibil 
devine o necesitate a simbolului. Puntea – simbol. Vizibilul 
ca simbol.

Dacă ne gândim apoi că mitul şi cultul reprezintă două 
aspecte ale unuia şi aceluiaşi lucru şi ţinând seama de 
faptul că acest cuvânt, cultură, se trage în sine de la cult, 
putem afirma cu oarecare mâhnire că azi nu mai avem 
cultură, dat fiind că nu avem cult. Cultura are întotdeauna 
o referinţă transcendentă, presupune o între-prindere 
religioasă. Azi însă avem o întreprindere culturală... 
„Cultura” a fost secularizată, lumită. Azi, se înalţă-n slăvi 
nu divinul, ci idolii, starurile şi vedetele.

Zeităţile greceşti cuprind întreaga existenţă sub toate 
aspectele, omul găsind în ele tot ceea ce, mat, se găsea 
şi în el. Imaginea voalată despre divin este antropomorfă, 
unilaterală, polară. Formele terapeutice moderne au 
pornit şi ele (în special psihologia analitică a lui Jung şi cea 
arhetipală a lui James Hillmann) de la mitologie. 

Thorwald Dethlefson, coordonatorul unui institut 
psihologic din München, a pornit în acest sens de la un 
obiect şi mai concret: şi anume tragedia greacă, antică. 
Se cunoaşte din şcoală rolul tragediei greceşti pentru 
comunitate: o modalitate subtilă de-a se elibera într-
un mod general acceptat de apăsarea psihică (prin 
catharsis). Traversând destinul personajelor, spectatorul 
se elibera de efectele zăgăzuite-n el. Într-un studiu 
deosebit de pertinent, pe care încercăm a-l comenta în 

cele ce urmează, şi anume Oedip, dezlegătorul 
enigmei, el încearcă – dat fiind că posibilitatea 
unei terapii colective nu mai este cu putinţă 
într-o lume materialistă – să dezvolte un 
model de bază aflat în spatele oricărui destin şi 
deosebit de actual azi (să ne aducem aminte, 
la alt nivel şi domeniu, de demersul lui Ian Kott 
în Shakespeare; contemporanul nostru, de 

exemplu): omul între vină şi ratare, între vină şi mântuire, 
în cele din urmă. 

Încă în Naşterea tragediei, Nietzsche sublinia faptul că, 
prin tragedie, mitul atinge fondul său adânc, forma cea mai 
expresivă. Iar Aristotel, în capitolul patru al Poeticii sale, 
afirma naşterea tragediei din cânturile ditirambice (un cânt 
de cult dionisiac), corul tragic (tragos însemnând ţap, deci 
„corul ţapilor”, al unor fiinţe mascate, demonice). Între 
cor şi actori se naşte astfel o tensiune, ceea ce Nietzsche 
numea o tensiune de criză între dionisiac şi apolinic. Însă 
structura dinamică a tragediei permite doar trei vorbitori, 
cărora li se opune corul, ca al patrulea preopinent. Ea nu 
derulează o acţiune. Totul se întâmplă în spatele culiselor, 
ea fiind în sine o relatare pe scenă a celor petrecute.

Trecând însă peste aceste lucruri cunoscute încă din 
şcoală, să ne concentrăm asupra unui lucru deja afirmat: 
tragedia face astfel vizibil invizibilul, face vizibilă ordinea 
divină în spatele destinului uman, fiind astfel un demers 
cultic.

Anticii deţineau o relaţie nemediată cu divinitatea. 
Omul recent se caracterizează

în genere prin impunerea delimitărilor şi deci exa-
cerbarea eului stabilind astfel o distanţă între om şi divi-
nitate, o ruptură care în fond constituie păcatul primordial 
(ieşirea din unitate). Starea de hybris presupune astfel 
aplecarea omului aşa-zis recent – în perpetuarea iluziei 
unui model temporar linear – de-a se considera o culme 
a evoluţiei şi civilizaţiei. Ea constituie şi una din temele 
centrale ale tragediei antice (Oedip). Lumea nu mai este 
pentru noi o teofanie (revelare a divinului). Distanţa dintre 
om şi divin sporeşte (mitul păcatului originar). Ca rezultat: 
apare trauma, o teamă pan-ică semnificativă pentru un 
timp şi o cultură dedicată, cu sârguinţă şi încrâncenare, 
doar eului. 

Tragedia greacă, în schimb, arată omul aşa cum este 
el, necunoscând caracter, destine şi probleme individuale 
(Oedip de exemplu, este oricare din noi, este tipul de 
om, ce-i gata a-şi asuma destinul: „căci tragedia nu este 
imitarea omului, ci acţiune şi realitate de viaţă. Ca urmare, 
persoanele nu acţionează spre a imita caractere, ci de 
dragul acţiunii, preiau caractere (...), scopul însă este cel 
mai important dintre toate. Fără acţiune, nu este posibilă 
o tragedie, fără caractere însă, da” (Aristotel, Poetica).

Tragedia greacă n-a urmărit scopuri morale educative. 
Se pune astfel întrebarea care este în sine vina tragică? 
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Gândirea noastră este dependentă de polaritate, de faptul 
de a osebi: alb-negru, zi-noapte etc. Noi suntem incapabili 
a gândi unitatea, ne trăim ca pe un eu căruia i se opune 
celălalt, lumea ca non-eu. Însă structura noastră de gândire 
polară ne sileşte a găsi însăşi polarităţii, un pol opus. 
Polaritatea polarităţii este însă tocmai unitatea (divinul, 
punctul, veşnicia, nirvana, tao etc.). Această unitate 
este metafizica, transcendentul, fondalul lumii vizibile a 
formelor. Lumea ca unitate fărâmiţată, dispersată. Spaţiul 
şi timpul există doar în diversitate, însă nu în unitate. Pasul 
acesta din unitate în multitate / diversitate este acel salt 
primar – origo. În jurul lui se rotesc toate mitologiile.

Din unitatea paradisiacă în cercul nostru de cultură 
mitic – acest pas se pune-n legătură cu tema cunoaşterii. 
Fiecare act de cunoaştere presupune disocierea între 
subiect şi obiect, între cel ce re-cunoaşte şi cel re-cunoscut. 
Păcatul este deci această desprindere de unitate. Omul nu 
se mai poate identifica cu tot ceea ce este (căci cine are un 
eu este mereu doar parte şi nu întreg). El este mereu silit 
– prin polaritatea iscată de eul lui – să se decidă, fiecare 
acţiune întreprinsă este unilaterală şi deci „păcătoasă”, 
dat fiind că distruge armonia, întregul, creând astfel o 
lipsă (căci, orice ar face ori decide, mereu rămâne opusul, 
nefăcutul; chiar a-nu-face este o decizie şi deci un rău). 
Aceste noţiuni n-au însă o relaţionare cu forma concretă a 
lui a face – fapt pe care l-a acceptat şi Biserica creştină prin 
prisma păcatului originar.

Făptuirea este însă de neocolit pentru om, eul devenind 
astfel rădăcina des-prinderii, păcatul în fine. Noţiunea 
de păcat n-are însă relaţionare cu oarece norme morale 
(caracteristică erorii Bisericii, ce leagă păcatul de rău: 
prin încercare de-a face una şi de-a se debarasa de alta, 
dezechilibrul creşte, unilateralul sporeşte şi cu aceasta şi 
păcatul). Mântuirea de păcat devine astfel mântuire de 
lume – mistuirea eului ivind sinele. În jurul acestui punct 
se mişcă toate religiile şi miturile lumii.

Vina nu este doar concretă ori metafizică, ci ambele 
(spirit şi trup). A denota nemijlocit, aproape brutal, 
faptul de-a nu putea ocoli vina, conferă măreţie tragediei 
greceşti. Aici omul nu este pedepsit pentru măruntele 
făptuiri, ci aici el gustă condiţia umană, cerinţele inflexibile 
ale existenţei lui. 

Faptul de-a prelua răspunderea acestei stări, ştiind 
că vina aceasta este zălogul existenţei individuale şi al 
slobozirii ei, conferă într-adevăr măreţie omului. Punctul 
fierbinte deci al culturii greceşti devine astfel această taină 
pentru omul modern: cum a putut ea suporta un asemenea 
adevăr făr de ornamente molcomitoare? Faptul că în 
tragediile greceşti întâlnim doar oameni deosebiţi: eroi, 
regi, se explică prin faptul că aceştia constituie cea mai 
percutantă prefigurare a individualităţii, deci a evoluţiei 
eului. Diferenţierea eului sporeşte direct proporţional cu 
păcatul. Adâncindu-se treptat tot mai mult în vină, eroul va 

fi condamnat la prăbuşire, cădere, eşec. Unilateralitatea 
dezvoltării este deci condamnată la eşec, căci în realitate 
nu există linearitate, toate procesele fiind ciclice. 

Lumea noastră modernă este impregnată de astfel 
de structuri – înţelegerea noastră ca fiind oameni istorici 
şi că astfel suntem în toate domeniile un non plus ultra 
(hybris), mai evoluaţi decât oamenii altor epoci. Această 
cramponare de un model liniar este un specific al eului 
nostru, căci eul nostru vrea permanenţă. O noţiune liniară 
de veşnicie este însă complet absurdă, căci tot ce are 
un început trebuie implicit să aibă şi un sfârşit. Fiecare 
unilateralitate îşi strigă polul opus, închizându-se-ntr-un 
cerc. Fiecare ritm este un cerc. Omul este deci condamnat 
la eşec atâta vreme cât se confundă cu eul său, după cum 
este condamnat la moarte câtă vreme se identifică cu 
trupul său. Din faţa acestui eşec nu există scăpare. Acesta 
este tragismul său.

O afirmare a vieţii – robustă ca la grecii antici – pare a 
fi paradoxală în acest sens. Însă adevărata afirmare a vieţii 
se poate edifica doar printr-o confruntare a adevărului; 
acesta însă reuneşte în el viaţa şi moartea, suferinţa şi 
fericirea, toate boltite de lumea divină neatinsă de aceste 
fluctuaţii ale destinului uman.

Tragedia devine astfel un eveniment religios, slujind 
doar preamăririi divine, şi nu o reprezentare pesimistă a 
unui destin uman. Când eroul tragic eşuează, eşuează eul 
lui, nu fiinţa sa genuină, eşuează deci „identificarea” lui cu 
o plăsmuire a minţii unei fiinţe obsedate de departajare. 
Iată ce spune Nietzsche în acest sens: „Bucuria metafizică 
faţă de tragic este o tălmăcire a înţelepciunii instinctive 
inconştiente dionisiace, în limbajul imaginii: eroul, cea 
mai înaltă apariţie a voinţei, este spre plăcerea noastră 
negat, pentru că este doar apariţie şi fiindcă viaţa veşnică 
a voinţei nu este atinsă prin distrugerea sa. Credem în 
viaţa veşnică, strigă tragedia... Arta dionisiacă vrea să ne 
convingă de plăcerea veşnică a existenţei; însă această 
plăcere să nu o căutăm în apariţii, ci în spatele lor. Noi 
trebuie să recunoaştem cum totul, tot ce apare, trebuie să 
fie gata de prăbuşirea chinuitoare, suntem siliţi să privim 
înlăuntrul spaimelor existenţei individuale – şi totuşi să nu 
încremenim” (Naşterea tragediei).

Prefigurarea eului este moartea sinelui; găsirea de sine, 
moartea eului.  Metanoia capătă astfel un chip (în Noul 
Testament) al ispăşirii. Tocmai aici poate tragedia greacă 
să funcţioneze ca şi corectiv al imaginii noastre actuale 
despre om şi lume. Căci depăşirea păcatului se face prin 
depăşirea polarităţii (deci a eului ce trebuie să se mistuie 
pe crucea polarităţii). Tragedia poate mântui de frici, 
temeri şi angoase, nu prin refulare, consolare, drapare, ci 
prin denotarea fără menajamente a adevărului, a poziţiei 
omului în acest adevăr. Ea devine astfel mijloc de mântuire 
/tămăduire a omului modern.

– Continuare în numărul viitor –
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Referitor la experienţa lingvistică, 
Heinrich von Kleist sublinia rolul ei de a 
pune în mişcare „volantul gândurilor”: 
„în vorbire, un cuvânt îl provoacă pe 
celălalt, şi prin aceasta gândirea noastră 
se extinde”, remarcă H. G. Gadamer. 
Generând adevărate reacţii în lanţ, 
cuvântul pronunţat „ne conduce mai 
departe către consecinţe şi scopuri 
pe care poate nici noi înşine nu le-am 
întrevăzut”. [1]

Caracterul primar al enunţului este 
dat, după M. Heidegger, de „punerea 
în lumină”, o explicitare ce „nu are 
sensul unei fărâmiţări factice a lucrului 
dat dinainte în părţi ale lucrului, ci 
este apofantică, adică pune în lumină 
apartenenţa reciprocă a feluritelor 
determinaţii ale fiinţării date. În cadrul 
explicitării, fiinţarea dată este în acelaşi 
timp făcută vizibilă, este pusă în evidenţă 
în unitatea apartenenţei reciproce a 
determinaţiilor ei ce se arată” [2]. În 
acelaşi timp, această punere în lumină 
prezentifică şi „împărtăşeşte ceva” [3], 
lăsând „să vină în întâmpinare, în lumina 
orizontului ei, acel lucru pentru care ea 
este deschisă şi care, deci, poate fi astfel 
enunţat” [4]. 

După Erich Frank, „esenţa perso-
nalităţii, aşa cum este ea concepută de 
creştinism, este că individul nu poate 
exista în mod izolat, ci devine real numai 
prin comunicarea cu alţii” [5]. Gadamer 
reliefează, la rândul său, substanţa 
dialogică a limbii: „Realitatea spirituală a 
limbii este cea a lui pneuma, a spiritului 
care îi uneşte pe eu şi tu. Realitatea 
vorbirii constă, după cum s-a observat 
în multă vreme, în dialog” [6]. Este un 
„dialog infinit”, în „spaţiul căruia se 
situează cuvântul şi răspunsul”, în care 
„tot ceea ce este spus nu îşi are adevărul 
pur şi simplu în sine însuşi, ci trimite 
înapoi şi înainte către ceea ce nu este 
spus”, orice afirmaţie fiind „motivată”  şi  
„inteligibilă abia atunci când acest fapt 
nespus este înţeles împreună cu faptul 
spus” [7]. În acest sens, „fenomenul 
limbii nu este conceput pornind de la 

afirmaţia care poate fi izolată, ci pornind 
de la totalitatea comportamentului 
nostru în lume, totalitate ce este în 
acelaşi timp o viaţă dialogală” [8]. 

Transpunerea vieţii în corpul limba-
jului ne aminteşte, pe undeva, de 
„sarcina traducătorului”,  care „trebuie să 
fie întotdeauna nu aceea de a reproduce 
faptul spus, ci aceea de a se aşeza în 
direcţia faptului spus, pentru a transpune 
în direcţia propriei sale spuneri ceea ce 
trebuie spus” [9]. „Caracterul limitat al 
redării” lingvistice apare ca o punte de 
acces spre „acel spaţiu ce este singurul 
în care devine posibil dialogul, adică 
infinitatea interioară ce este proprie 
oricărei comunicări” [10].

Potrivit lui Gadamer, „adevărata 
neînţelegere în problema lingvisticităţii 
înţelegerii noastre este o neînţelegere 
cu privire la limbă, ca şi cum limba ar 
fi un efectiv de cuvinte şi propoziţii, de 
concepte, concepţii şi opinii. În realitate, 
limba este acel cuvânt a cărui virtualitate 
ne deschide infinitatea faptului de a 
vorbi în continuare şi de a vorbi unul cu 
celălalt şi libertatea faptului de a vorbi cu 
tine însuţi şi de a lăsa să ţi se vorbească. 
Nu convenţionalitatea ei elaborată, 
nu povara preschematizărilor de care 
suntem copleşiţi constituie limba, ci 
forţa generativă şi creativă de a fluidiza 
iar şi iar un astfel de ansamblu” [11].

Consistenţa participativă a limbii 
explică faptul că „în ciuda semnificaţiei 
lor determinate, cuvintele nu au uni-
vocitate, ci posedă o amploare oscilantă 
a semnificaţiei, şi tocmai această 
oscilare constituie temeritatea specifică 
a vorbirii. Abia în momentul vorbirii, în 
vorbirea mai departe, în constituirea 
unui context lingvistic, se fixează mo-
mentele purtătoare de semnificaţie 
ale discursului, ordonându-se oarecum 
reciproc” [12], cuvântul primindu-şi 
unitatea din „comuniunea contextului 
de viaţă” [13]. 

Fuziunea continuă dintre viaţă şi 
limbaj face ca limba să trăiască „în ciuda 
oricărui conformism”, „noi structuri 

şi moduri de expresie lingvistice” 
constituindu-se „din schimbările vieţii 
noastre şi ale experienţei noastre” [14].

Până şi eşecul limbii în ceea ce 
priveşte exprimarea unei experienţe sau 
a ceea ce transcende registrul ei obişnuit 
de experienţă „atestă capacitatea ei 
de a căuta o expresie pentru orice – şi 
astfel faptul că cineva amuţeşte este 
totuşi chiar el pur şi simplu un fel de a 
spune – şi anume unul cu care cineva 
nu îşi încheie vorbirea, ci o începe” [15]. 
Experienţa lingvistică exprimă astfel 
„creşterea noastră în acest dialog interior 
cu noi înşine, care este întotdeauna, în 
acelaşi timp, dialogul anticipat cu alţii şi 
integrarea altora în dialogul cu noi”, ea 
deschizând şi ordonând lumea „în toate 
domeniile experienţei” [16]. 

În orice enunţ se păstrează tensiunea 
între ceea ce este spus şi ceea ce nu 
este spus, fiind subînţeles, vizat, având 
substanţă motivaţională sau stând într-
un raport contextual cu ceea ce este 
exprimat, la fel cum în percepţie, după 
cum remarcă Jean-Yves Lacoste, „nu 
există fenomen fără o cvasi-apariţie a 
non-fenomenului, o cvasi-apariţie menită 
să devină o apariţie de drept deplin. 
Sau, ca să o spunem în alte cuvinte, nu 
există nici o percepţie a vizibilului fără 
o co-percepţie a invizibilului. Cu alte 
cuvinte, percepţia „sesizează/prinde” 
(Auffassung în germana lui Hegel) 
ansamblul vizibilului şi invizibilului” [17].

După Lacoste, aşadar, „o lege funda-
mentală a logicii experienţei” „poate 
fi enunţată pe scurt astfel: experienţa 
perceptivă are de-a face în acelaşi timp 
cu fenomenalul şi cu non-fenomenalul. 
Sau, mai limpede încă: percepţia are 
de-a face şi cu non-perceptibilul. Să 
privim mai de aproape lucrurile. În 
primul rând, percepem mai mult decât 
ne dau să percepem simţurile noastre. 
Descrierea implică în mod necesar o 
anumită cunoaştere a invizibilului (a 
inaudibilului etc.), şi această cunoaştere, 
sau cel puţin posibilitatea ei, ne e oferită 
de vizibil. Într-un anume fel vizibilul 
permite ca invizibilul «să apară» («în 
mod simbolic»)” [18]. 

După Michel Henry, „natura cunoaş-
terii primare aşa cum o concepe creş-
tinismul scapă, aşadar, oricărui echivoc: 
e auto-revelarea vieţii. Tocmai pentru 
că e auto-revelaţia vieţii în care sunt 
auto-revelat, o port în mine ca această 
cunoaştere primară care-mi îngăduie să 
re-cunosc tot ce aş cunoaşte plecând de  
la ea” [19]. El identifică acest potenţial 
gnoseologic în „condiţia de fiu” [20], 
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care are la bază „relaţia Vieţii cu viul” 
[21]. Acest temei este vizat de cuvântul 
Scripturilor, care „trimite la Cuvântul Vieţii 
ce vorbeşte fiecăruia propria sa viaţă, 
făcând din el un viu” [22]. Nu trebuie să 
uităm, aici, recursul la actul fundamental 
de credinţă, întrucât: „fenomenalitatea 
lui Dumnezeu nu poate fi înţeleasă 
dacă nu înţelegem că Dumnezeu îşi 
transcende fenomenalitatea” [23].

Pe de altă parte, ne spune P. Ricoeur, 
„a înfăţişa oamenii «ca acţionând» şi 
toate lucrurile «ca fiind în act», iată care 
ar putea fi funcţia ontologică a discursului 
metaforic. În el, orice potenţialitate 
latentă de existenţă apare ca deschisă, 
orice capacitate latentă de acţiune, ca 
efectivă. Expresia vie este cea care spune 
existenţa vie.” [24] O „ipoteză extremă” 
a aceluiaşi autor este că „metaforica 
transgresează ordinea categorială şi ea 
este şi cea care o generează” [25].

Ce este, însă, în ultimă instanţă, 
metafora? Citim la P. Ricoeur: „buna 
folosire a deviaţiei”, la „îmbinarea 
dintre straniu şi nobil” [26], în a cărei 
strategie „surpriza, unită cu disimularea, 
joacă rolul decisiv” [27]; „o apropiere 
bruscă făcută între lucruri ce păreau 
îndepărtate” [28]; un „pivot” lingvistic 
[29]; „ceva ce i se întâmplă numelui” 
[30] şi „umple un gol semantic”[31], 
bazându-se pe „apercepţia a ceea ce 
este asemănător” [32]; „o apropiere 
de termeni” – menţinută prin racursiul 
expresiei –„care mai întâi surprinde, 
apoi dezorientează, în sfârşit, descoperă 
o înrudire ascunsă sub paradox” [33]. 

Metafora manifestă o tensiune ce „se 
manifestă astfel în însăşi inima mimesis-
ului, între supunerea la real – acţiunea 
umană – şi lucrarea creatoare care este 
poezia însăşi” [34], ce vizează posibilul 
şi verosimilul. „Supunere la realitate şi 
invenţie fabuloasă, restituire şi înălţare” 
– această dublă tensiune constituie 
funcţia referenţială a metaforei în poezie 
[35].

Plecând de la faptul că „nu este 
posibil să vorbim non-metaforic despre 
metaforă”, cu alte cuvinte, „nu există 
un loc nonmetaforic de unde am putea 
lua în considerare metafora, ca şi toate 
celelalte figuri, ca pe un joc desfăşurat 
în faţa privirii” [36], P. Ricoeur vede în 
metaforă nu doar forţa de deviere a unei 
ordini o dată cu o reinvestire de sens, ci în 
primul rând pe cea a generării de ordine 
şi sens: „Nu trebuie oare să spunem că 
metafora desface o ordine doar pentru 
a inventa o alta? Că acea confuzie 
categorială (vezi ideea de transgresiune 

categorială, înţeleasă ca deviaţie în 
raport cu o ordine logică deja constituită, 
ca dezordine în clasificare ... această 
transgresiune nu este interesantă decât 
pentru că produce sens ... rămâne să 
gândim raportul dintre faţa şi reversul 
fenomenului: dintre deviaţia logică 
şi producerea de sens desemnată de 
Aristotel drept epiforă) este doar reversul 
unei logici a descoperirii? Această idee 
se opune oricărei reducţii a metaforei 
la un simplu ornament. Metafora 
poartă o informaţie pentru că ea re-
descrie realitatea. Confuzia categorială 
ar fi atunci momentul intermediar al 
deconstrucţiei, situat între descriere şi 
redescriere” [37]. 

De aici, se poate ridica în mod natural 
întrebarea asupra funcţiei întemeietoare 
a metaforei în constituirea gândirii 
logice: „Dacă metafora ţine de o euristică 
a gândirii, nu putem presupune că 
procedeul care deranjează şi deplasează 
o anume ordine logică, o anume ierarhie 
conceptuală, este acelaşi cu cel din care 
purcede orice clasificare? Desigur, noi nu 
cunoaştem altă funcţionare a limbajului 
decât cea în care o ordine este deja 
constituită; metafora nu generează o 
ordine nouă decât producând deviaţii 
într-o ordine anterioară; nu putem totuşi 
să ne imaginăm că ordinea însăşi se 
naşte în acelaşi mod în care se schimbă? 
Nu există oare, conform expresiei lui 
Gadamer, o «metaforică» la originea 
gândirii logice, la originea oricărei 
clasificări?” [38].

Ca urmare, „ideea unei metaforici 
iniţiale desfiinţează opoziţia dintre 
propriu şi figurat, dintre obişnuit şi 
străin, dintre ordine şi transgresiune. Ea 
sugerează ideea că ordinea însăşi ţine 
de constituirea metaforică a câmpurilor 
semantice, începând de la care există 
genuri şi specii” [39].

Propoziţia „arta imită natura”, observă 
Ricoeur, „pune în joc un discriminant şi 
un conector” [40] şi are „drept funcţie să 
distingă poeticul de natural”, „realitatea 
rămânând „o referinţă fără a deveni 
vreodată o constrângere” [41]. Expresia 
amintită descrie o punere în act a 
libertăţii voinţei, care, după E. Frank, „nu 
înseamnă numai alegere între posibilităţi 
date, ci mai degrabă înseamnă însăşi 
crearea de asemenea posibilităţi” [42]. 

Mai mult, „mizele ultime” ale 
limbajului apar la marginile cunoaşterii 
discursive [43], noua viziune asupra 
adevărului înfăţişată de Sfântul Apostol 
Pavel în lumina revelaţiei creştine 
mărturisind despre faptul că „tot ceea 

ce omul poate sesiza prin propria sa 
gândire independentă este pură literă; 
aceasta îşi revelează duhul numai dacă 
este văzută în lumina unei prezenţe mai 
sublime” [44]. 
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Când am ajuns la începutul anilor 2000 la Diamantes, 
ultimul loc un- de adâncimea fluviului încă mai îngăduie unui 
cargou să încarce cereale în vrac, nu mă aşteptam să întâlnesc 
acolo uriaşele perdele de ploi din prozele lui Quiroga0, nici că 
papilele mele se vor răsfăţa cu neasemuitul milanes1 pregătit 
în bucătăriile ambulante de pe cheiuri, sau că într-o librărie 
povârnită, la un biet colţ de stradă, voi descoperi, printre 
teancuri de caiete prăfuite, stilouri chinezeşti uitate de timp 
şi călimări cu cerneluri multicolore, două cărţi cu titlurile 
aproape identice şi coperte uimitoare: Şapte convorbiri cu 
Jorge Luis Borges şi Şapte convorbiri cu Adolfo Bioy Casares, 
de Fernando Sorrentino.  

Pe coperta primeia dintre ele, mâna bătrânului Borges se 
sprijinea de un baston dintr-un lemn lucios, maroniu, lângă 
o măsuţă pe care se afla o ceaşcă de cafea, dintr-un porţelan 
cu eflorescenţe albăstrii. Dintre toate fotografiile lui Borges, 
aceasta m-a mişcat cel mai mult, prin simplitatea decorului 
şi seninătatea personajului.

Pe a doua copertă, o fotografie cu un Bioy Casares 
locvace îl avea alături pe tânărul – la vremea aceea – 
Fernando Sorrentino şi, din gestu- rile surprinse de aparat, 
discuţia dintre ei mi s-a părut foarte animată.

Mi-am cumpărat cele două cărţi, cu gândul să le traduc 
şi să le public la editura FABULATOR, pe care tocmai o 
inaugurasem.

În formalităţile destul de întortocheate cu o editură 
aflată, ca şi Argentina, în plină recesiune, mi-a sărit la un 
moment dat în ajutor însuşi autorul, care ţinea, din motive 
niciodată lămurite pe deplin, să-şi vadă cărţile – amândouă cu 
prestigiu internaţional consolidat – traduse şi în româneşte.  

Cărţile au apărut şi, cu toate că o distribuţie deficitară le-a 
conferit o traiectorie meteorică prin librării, mesajele noastre 
electronice nu s-au oprit între Bucureşti şi Buenos Aires de mai 
bine de zece ani; iar de vreo cinci încerc să reeditez cele două 
volume, plus unul cu selecţiuni din proza scurtă a autorului. 
Mă gândeam şi încă mă mai gândesc la o triplă lansare, într-o 
singură seară. Una în care Fernando să vorbească nu doar 
despre cei doi celebri scriitori argentinieni, ci despre toată 
literatura modernă a ţării sale. Deocamdată nădăjduim, şi eu 
şi el, că acest proiect s-ar putea realiza cândva.

Am ales pentru cititorii reviste SINTAGME LITERARE 
două  povestiri dintre cele multe cuprinse în volumele sale 
de proză scurtă – Imperios y servidumbres, El mejor de los 
mundos posibles, El crimen de san Alberto etc. – publicate 
de Fernando Sorrentino la edituri cunoscute, precum 
Sudamericana, Losada sau Seix Barral.

(Prezentare şi traducere: 
RADU NECIPORUC)

1 Şniţelul vienez, de viţel, în versiune argentiniană.

Iepurele de Ushuaia

Tocmai terminasem de citit într-un ziar că 
„după multe luni de încercări nereuşite şi diverse 
expediţii, un grup ce cercetători argentinieni a 
izbutit să captureze un exemplar din iepurele 
de Ushuaia, specie socotită dispărută de mai 
bine de un secol. Cercetătorii, conduşi de Dr. 

Adrián Bertoni, izbutiseră să prindă un exemplar într-una din 
pădurile ce împrejmuiesc acel oraş patagonic…”

Cum prefer specificul în locul genericului şi exactitatea 
în locul evanescenţei, aş fi spus „în pădurea cutare, situată 
în cutare loc din preajma capitalei Ţării de Foc”. Dar nu 
trebuie să cerem ulmului să facă pere şi nici vreun semn de 
inteligenţă din partea gazetarilor. Doctorul „Adrián Bertoni” 
sunt eu şi, fără îndoială, mi-au scris greşit atât prenumele, 
cât şi numele: mă cheamă exact Andrés Bertoldi şi, într-
adevăr, sunt doctor în ştiinţe naturale, specializat în zoologie 
şi faună dispărută sau pe cale de dispariţie.

În orice caz, iepurele de Ushuaia nu este un lagomorf şi 
cu atât mai puţin un leporid, şi nici habitatul său în pădurile 
Ţării de Foc nu este sigur; ba chiar mai mult, în Isla de los 
Estadosˮ n-a trăit vreodată nici măcar un singur exemplar. Cel 
pe care l-am capturat – de unul singur, fără nicio echipă sau 
ajutorul cuiva – apăruse în Buenos Aires, în Palermo, lângă 
rambleul căii ferate San Martín, paralelă cu avenida Juan B. 
Justo, la aceeaşi nivel cu calle Soler.

Nu eram în căutarea niciunui iepure de Ushuaia, căci 
aveam alte preocupări şi mergeam puţin aplecat. Mergeam 
pe trotuarul de pe Juan B. Justo, în căldura lui noiembrie, 
către avenida Santa Fe, la o bancă unde aveam de îndeplinit 
nişte formalităţi neplăcute şi chiar neliniştitoare. Între rableu 
şi trotuar există un grilaj de sârmă împletită deasupra unui 
zid de piatră; între grilaj şi baza rambleului se afla iepurele 
de Ushuaia.

L-am recunoscut imediat – cum să n-o fi făcut? –, dar 
mi-a atras atenţia faptul că era liniştit, el, un animal care se 
mişcă şi sare. M-am gândit că, poate, era rănit.

Şi, fie ce-o fi, m-am depărtat câţiva metri de locul în care 
se afla, am escaladat grilajul şi am coborât cu grijă lângă 
rambleu. Am înaintat cu paşi uşori, temându-mă în fiece 
clipă că o va zbughi, speriat, situaţie în care cine l-ar mai fi 
putut ajunge? E unul dintre cele mai rapide animalele de pe 
pământ şi, cu toate că, la modul absolut, ghepardul e mai 
iute decât el, în termeni relativi nu este.2

Iepurele de Ushuaia îşi întoarse capul şi mă privi. Şi, 
împotriva a ceea ce crezusem, nu doar că n-a zbughit-o dar 
a rămas imobil, cu excepţia ciufului argintiu ce-i tremura de 
parcă voia să mă provoace.

Mi-am scos cămaşa şi am rămas la bustul gol.
— Uşor, uşor, uşurel..., ziceam.
Când am ajuns lângă el, mi-am întins încet cămaşa, de 

parcă ar fi fost o plasă, şi, dintr-odată, cu o singură mişcare, 
l-am acoperit, înfăşurîndu-l pe dedesubt şi formând un 
pachet de dimensiuni obişnuite. Am legat mânecile şi poalele 
cu un nod solid, care să-mi îngăduie să ţin bocceaua în mâna 

2 Insulă din Ţara de Foc.

FERNANDO 
SORRENTINO
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dreaptă, în timp ce cu stânga, rămasă liberă, să pot escalada 
din nou grilajul şi să ajung pe trotuar.

În faţa clădirii noastre, portarul spăla trotuarul. Văzându-
mă cu pieptul gol, cu o colivie în mâna stângă şi în dreapta cu 
o boccea albă, în care se mişca ceva, m-a privit mai mult cu 
uimire decât cu dezaprobare.

Ghinionul meu a fost că, după ce am intrat în ascensor, 
m-a urmat o vecină ce-ţi plimbase căţelul, un animal urât şi 
antipatic, căruia, mirosindu-i a iepure de Ushuiaia – dincolo 
de mirosul de om  – izbucni într-un lătrat gata să-mi spargă 
timpanele. Abia la al optulea etaj am scăpat de femeie şi de 
coşmarul bubuitor.

Am închis uşa apartamentului cu cheia, am pregătit 
cuşca şi, cu  infinită grijă, am început să desfac bocceaua, 
străduindu-mă să nu-l irit şi cu atât mai puţin să-l rănesc, 
pe iepurele de Ushuaia. Totuşi, captivitatea trebuie să-l fi 
indispus, căci, eliberându-l, nu l-am putut împiedica să nu-mi 
înfigă un colţ într-unul din braţe. Am avut suficientă prezenţă 
de spirit să nu-l scap din pricina durerii şi am reuşit, cu multă 
precauţie, să-l vâr într-un final în cuşcă.

Mi-am spălat rana cu apă şi săpun, la baie şi, imediat, 
cu alcool medicinal. Apoi, mi s-a părut că cel mai înţelept 
lucru ar fi să mă duc la farmacie şi să-mi inoculez un ser 
antitetanos, ceea ce, fără să ezit, am şi făcut.

De la farmacie, m-am dus direct la bancă, pentru a 
termina cu blestematele de formalităţi, amânate din pricina 
iepurelui de Ushuaia. Apoi, pe drumul de întoarcere, am 
cumpărat de mâncare.

Deoarece, pe timp de zi, nu-şi folosise aparatul masti-
cator, am socotit că era mai practic să tai bojocii în bucăţi 
mici şi să le amestec cu lapte şi năut; am amestecat totul cu 
o lingură de lemn. După ce a adulmecat combinaţia, iepu- 
rele de Ushuaia a sorbit-o fără dificultate, dar foarte încet.

Procesul de dilatare a început la asfinţit. Am mutat atunci 
în sufragerie cele câteva piese de mobilier din living – două 
fotolii obişnuite – aproape de masă şi scaune. 

Ca să nu blocheze portiţa l-am scos din cuşcă şi, de îndată 
ce s-a simţit liber şi nestingherit, a crescut în continuare. În 
această nouă ipostază îşi pierduse complet agresivitatea 
şi părea abulic şi lenevos. Când i-am văzut ochii înceţoşaţi 
– indiciu de somnolenţă – m-am dus în dormitor şi m-am 
culcat, socotind ziua încheiată.

A doua zi, iepurele de Ushuaia a intrat singur în cuşcă. 
Luând notă de această docilitate, nu mi s-a părut necesar 
să mai închid portiţa: urma să decidă el când va rămâne în 
interiorul sau în exteriorul închisorii.

Instinctul iepurelui de Ushuaia este infailibil. Din prima 
zi, până la lăsarea întunericului, s-a obişnuit să iasă din cuşcă 
şi să se întindă pe pardoseala living-ului, ca un cozonac de-o 
anumită consistenţă.

Aşa cum se ştie, nevoile şi le face la miezul nopţii şi doar 
în zilele fără soţ. Dacă cineva (cu chef de joacă, desigur) ar 
aduna măruntele poliedre metalice de culoare verde într-o 
pungă şi le-ar scutura, ar auzi un sunet agreabil, cu ceva de 
ritm caraibian la interior.

În realitate, cu logodnica mea, Vanesa Gonçalves, am 
puţine în comun. Suntem destul de diferiţi. În loc să admire 
nenumăratele calităţi ale iepurelui de Ushuaia, e de părere 
că cel mai bine ar fi să-l jupuim şi să-şi facă din el un mantou 

de piele. Asta s-ar fi putut face noaptea, când animalul 
e dilatat şi suprafaţa tegumentelor sale destul de întinsă 
pentru ca umflăturile cartilaginoase să alunece într-o parte 
şi să nu stingherească incizia şi tăiatul. N-am vrut să particip 
la această operaţiune; fără alte instrumente decât o foarfecă 
de croitorie, Vanesa a jupuit pielea de pe spinarea şi şalele 
iepurelui de Ushuaia, a dus-o la baie şi, sub apa robinetului 
şi cu detergent, a frecat-o cu peria şi a spălat-o, eliminând 
complet resturile de ambră şi de fiere care o acopereau. Apoi 
a uscat-o într-un prosop, a împăturit-o, a vârât-o într-o pungă 
de plastic şi, foarte bucuroasă, a dus-o la ea acasă.

Pielea iepurelui de Ushuaia nu are nevoie decât de opt 
sau zece ore pentru a se regenera în întregime. Vanesa 
şi-a imaginat o mare afacere: să jupoaie iepurele în fiecare 
noapte şi să-i vândă blana. Nu am fost de acord; nu voiam 
să transform o descoperire ştiinţifică de o asemenea 
importanţă, într-o grosolănie mercantilă.

Totuşi, o organizaţie ecologistă a denunţat fapta şi în 
presă s-a publicat un anunţ prin care „Valeria Gonzáles” era 
acuzată – şi, colateral, şi eu  – de acte de cruzime faţă de 
animale.

Aşa cum ştiam că se va întâmpla, sosirea toamnei îi 
refăcu iepurelui de Ushuaia limbajul telepatic şi, cu toate 
că universul său cultural e limitat, putem susţine conversaţii 
agreabile şi chiar  să stabilim un anumit cod, cum să spun?, 
de convieţuire.

Mi-a spus că n-o simpatiza pe Vanesa şi i-am înţeles 
perfect misterioasele motive: i-am cerut logodnicei mele să 
nu mă mai frecventeze.

Poate din recunoştinţă, iepurele de Ushuaia a găsit 
o modalitate de a nu se mai dilata atât de mult în timpul 
nopţilor, astfel că am putut aduce înapoi, în living, piesele de 
mobilier. Doarme în fotoliu şi-şi depune poliedrele metalice 
pe covor. Nu mănâncă niciodată în exces şi, în această 
privinţă, ca şi în celelalte, comportamentul său echilibrat e 
demn de elogiu şi de respect.

Delicateţea şi eficienţa sa au ajuns la maximum când m-a 
întrebat care ar fi, pentru mine, dimensiunea lui diurnă cea 
mai comodă.  I-am spus că aş prefera-o pe a gândacului de 
bucătărie, dar mi-am dat seama că tocmai această micşorare 
l-ar face pe iepurele de Ushuaia periculos de imperceptibil, 
cu riscul corespunzător de a fi rănit (sau chiar omorât).

După câteva încercări, am ajuns la concluzia că, pe 
timpul nopţilor, iepurele de Ushuaia s-ar fi putut dilata până 
la dimensiunile unui câine foarte mare sau ale unui leopard. 
Pe timpul zilei, idealul l-ar fi constituit proporţiile unei pisici 
mijlocii.

Asta îmi îngăduie ca, în timp ce mă uit la televizor, de 
exemplu, să-l ţin pe genunchi şi să-l mângâi distrat. Ne-am 
construit o prietenie trainică şi, câteodată, ne înţelegem 
doar din priviri. Cu toate că în timpul lunilor reci facultăţile 
telepatice îi rămân intacte, acestea dispar odată cu primele 
călduri.

Acum suntem în august. Iepurele de Ushuaia ştie că, din 
septembrie până în februarie sau martie, nu va mai putea 
formula întrebări, nici emite sugestii, nici să-mi recepţioneze 
sfaturile sau felicitările.

În ultimele luni a dat într-un soi de manie repetitivă. 
Îmi spune – de parcă n-aş şti – că în lume el este ultimul 
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supravieţuitor al speciei sale. Ştie că nu are nici cea mai mică 
şansă de reproducere, dar – deşi l-am întrebat de multe ori 
– nu mi-a confirmat niciodată dacă faptul îl preocupă sau îl 
lasă indiferent.

Dincolo de aceste afirmaţii, mă întreabă – în fiecare zi şi 
chiar de mai multe ori pe zi – dacă merită să mai trăiască aşa, 
singur pe lume, alături ce mine, dar fără congeneri. Nu are 
sens să mori din proprie voinţă, iar eu nu am motiv – şi, chiar 
dacă aş avea, n-aş face-o niciodată – să ucid un animal atât 
de dulce şi de afectuos.

Din aceste motive, cât mai ţin ultimele friguri ale anului, 
stau de vorbă cu iepurele de Ushuaia şi continui să-l mângâi 
distrat. Când vin căldurile lui septembrie, mă rezum doar la 
mângâiat.

DE-ALE  BUNICII

În zilele ploioase, Mario o ţinea întruna că voia să 
mănânce gogoşi făcuţi de bunica. Ea consimţea cu un surâs 
încântat şi o trimitea pe Coca să cureţe praful de sub şifonier 
sau să facă ordine în cămăruţa cu lucruri de aruncat: era felul 
ei de a continua să fie stăpâna absolută a bucătăriei. Într-o 
casă atât de mare, atât de întunecată şi atât de însingurată, 
puteam alege deja dacă să stau şi să mă uit la mâinile cu vene 
îngroşate ale bunicii, care rotunjeau lent şi minuţios gogoşii 
(ea le zicea gugoşi), sau s-o urmăresc pe Coca dereticând în 
cămăruţa cu lucruri de prisos. Coca îi zicea mezanin, eu însă 
ştiam din Micul Larousse Ilustrat că mezaninul nu poate fi la 
parter, în colţul a cărui fereastră dădea în fundul grădinii, lângă 
gardul de cărămizi, loc foarte liniştit şi umed, unde exista o 
placă dreptunghiulară de fier ruginit, nişte cioburi de faianţă 
cu flori şi o canea pentru udatul grădinii. Robinetul n-avea 
rozetă, dar, oricum, nu uda nimeni grădina, care nici măcar 
nu era o grădină: n-avea plante sau flori de cultură, existau 
în schimb brâncuţe şi tot soiul de flori agăţătoare, buburuze, 
furnici, bălţi, broaşte şi şoareci.

Cred că la paisprezece ani ştiam deja cum arăta casa pe 
dinafară. Nu ieşeam aproape niciodată, dar, când o făceam, 
mergeam şi mă întorceam pe trotuarul de pe aceeaşi parte, 
aşa încât ştiam pe de rost clădirile din faţă, fără să fi ştiut 
cum arăta cea care mă păzise de când mă născusem. Mi s-a 
întâmplat odată să nu fac alte unghiuri decât drepte şi să 
nu traversez în diagonală nicio  stradă. La colţ, treceam pe 
trotuarul din faţă. Lăsam în stânga grilajul de bronz, sau de 
fier şi vegetaţiile încâlcite; pe partea dreaptă, la distanţe 
egale, se înlocuiau copacii captivi în pătratul lor de pământ. 
Primăvara şi vara, ramurile lor se uneau în cer, iar razele 
soarelui abia dacă treceau, ca nişte confeti, printr-o sită 
fragedă şi neliniştită. Dar în ziua aceea era iarnă şi era spre 
asfinţit. Şi totul atât de trist, cu un vânticel mut şi nepăsător 
pe strada pustie şi cu lumini ce păreau să iasă sleite din 
încăperi cu tavane înalte. Îmi venea, nu ştiu de ce, să plâng 
şi imediat m-am gândit la Mirta, o fată mai mare decât mine, 
care învăţa la acelaşi colegiu. Treceam peste plăcile de mozaic 
albastru şi alb – una albă, una albastră – , cu nouă pătrăţele 
în relief, iar o pagină murdară din El Gráfico era cât pe ce să 
fie dusă de vânt. Am călcat pe ea la timp şi, fără să mă aplec, 
am citit „Mulimessi, figurează în Newell’s”. Când i-am dat 

drumul, hârtia s-a târât cu un geamăt aspru şi a eşuat în apa 
murdară din rigolă. Ce lugubră era casa noastră! Abia dacă 
se vedea. Plante agăţătoare ofilite, negricioase, acopereau 
grilajul negru şi ruginit; dincolo de el, curmali cenuşii, pini 
jupuiţi şi atotputernicul arbore de cauciuc, nu lăsau să i se 
vadă scheletul opac, pe ale cărei ziduri se întindeau hărţi de 
pete şi fisuri. Iar pe cerul alb se decupa, ţuguiat, în două 
ape, acoperişul de olane cândva roşii, acum vineţii sau de 
culoarea argilei.

Casa avea şi un mezanin, dar de vreme ce Coca dormea 
acolo nu mai era mezanin, ci dormitor, cu toate că bunica 
îi spunea camera fetei (mai spunea şi trambai în loc de 
tramvai şi botine în loc de pantofi, iar metroul care ajungea 
la Primărie era întotdeauna Englezul). Îmi plăcea cămăruţa 
aceea cu tavanul în V întors şi bârne groase de lemn, închise 
la culoare. Pe o laviţă de bucătărie trona un aparat de radio 
foarte vechi, foarte înalt, cu o emisie foarte slabă, la care 
Coca asculta în fiecare noapte teatrul radiofonic transmis de 
canalul El Mundo. Jumătate din cameră era stăpânită de un 
imens garderob de mahon cu oglindă ovală. Deschizându-i 
uşa, îi găseai prinşi în pioneze pe Gardel, în ţinută celestă 
de gaucho, Robert Taylor într-una de cowboy, iar pe Ángel 
Magaña în sacou şi cu moţ; de asemenea, o stampă cu 
Fecioara din Luján şi una cu Ceferino Namuncurá. De pe 
perete atârna o fotografie color (din ziua căsătoriei cu 
Ricardo), unde Coca aproape că nu era Coca, cu părul înfoiat 
şi buzele roşii şi crispate. Pe marmora noptierei era un flacon 
cu apă de colonie şi o bucăţică de pucioasă. Totuşi, atracţia 
încăperii era ferestruica rotundă, ca un ochi de bou, cu două 
geamuri rozalii ce se deschideau de la jumătate.

De aceea, când se spunea că la mezanin urma să 
deretice Coca, se spunea, de fapt, că ea va face ordine în 
încăperea cu lucruri de aruncat. Bunica se bucura mult când 
Mario îi cerea gogoşi, nu atât pentru faptul că-i plăcea să-i 
pregătească, ci mai ales pentru a recupera câte ceva din 
prestigiul pe care-l avusese odinioară, când ea dirija totul în 
casă şi încă nu începuseră s-o neglijeze. Evident că, ramolită 
fiind (ateroscleroză, optzeci şi şase de ani), nu era neobişnuit 
să aibă manii, nu era straniu să confunde şi să uite, nu era 
reprobabil că uneori minţea sau inventa. Doctorul Calvino 
zicea că era din cauza vârstei; pentru el nu exista soluţie 
ştiinţifică, pur şi simplu situaţia trebuia admisă aşa cum 
era. Oricum ar fi fost, bunica era adorabilă şi nu deranja pe 
nimeni. Îşi petrecea după-amiezile de toamnă şi de iarnă cu 
un şal peste genunchi şi un fular pe umeri, legănându-se în 
balansoarul uriaş, care, pierdut în vastul salon tapetat cu flori 
liliachii şi păsări verzui, părea, totuşi, mic. Acolo, cu mâinile 
împreunate, se gândea cine ştie la ce, privind peste masa 
neagră şi ovală, întotdeauna acoperită cu o dantelă ecru, 
croşetată cu andrele. Altminteri, curăţa obiectele metalice 
ale casei până le dădea un luciu orbitor, care părea scandalos 
printre atâtea obiecte triste şi melancolice. Eu îi căutam 
mereu candelabre de bronz şi fructiere de argint, dar Mario 
mi-a interzis, socotind că-n felul acesta încurajam ceea ce 
s-ar fi putut numi manie. În orice caz, acum că zilele erau 
mai călduroase, bunicii i se năzărea să cutreiere ungherele 
neexplorate ale grădinii, care aproape toate erau aşa; se 
aşeza pe un scăunel de nuiele, binişor depărtată de casă, 
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până când, într-un târziu, ieşea Coca s-o caute şi s-o oblige 
să revină, căci roua înserării putea fi foarte dăunătoare. Era 
greu s-o convingi să rămână în salon şi-n fiecare zi stătea tot 
mai mult în grădină, de regulă în apropierea statuii distruse. 
Doctorul Calvino ne-a sfătuit s-o lăsăm să-şi facă voia, dar 
să avem grijă să n-o prindă frigul, căci bronhiile ei erau 
şubrezite.

Era de necrezut că în vijelioasa noapte de Santa Rosa, pe 
când Mario se deştepta să asigure jaluzelele, bunica, firavă 
cum era, hălăduia prin grădină, agitată de vântul îngheţat şi 
furios. Doctorul Calvino a diagnosticat pneumonie şi acum, 
la ramolisment, se mai adăugă şi febra şi bunica începu să 
delireze cu omuleţi. Omuleţi? Da, omuleţi cu tichii de catifea 
albastră pe cap, cu pantaloni galbeni şi mantale roşii, ce 
cădeau peste cizmele negre şi foarte înalte. Era inutil s-o 
întrerupi şi să-i spui că Telma făcuse gemeni sau că mătuşa 
Marcelina îi va arăta cearşafurile la care terminase de împuns 
cu acul. Oraşul omuleţilor se numea Natania şi cuprindea, în 
principal, păduri, turnuri şi poduri; orăşelul regelui şi cele trei 
ministere erau păzite de lei înaripaţi şi de tauri cu capete de 
acvilă. „De statui, de lei şi de tauri?”. Nu, de lei şi tauri în carne 
şi oase. Doctorul Calvino făcu mutra aceea tipică pe care o 
fac medicii prieteni ai familiilor şi casa deveni loc de trecere 
obligatorie pentru rudele îndepărtate, solidare cu nefericirea 
ce se anunţa. Când vieţişoara bunicii se sfârşi de tot, sosiră 
cei de la pompele funebre, cu absurdele ornamente cu care 
e întâmpinată moartea. Altarul cu lumânări fu plasat în 
salonul unde bunica îşi lustruia metalele, mânerele sicriului 
lucind de parcă le-ar fi şlefuit ea însăşi. Cele două surori 
căsătorite şi cea rămasă domnişoară bătrână îşi amintiră 
cum arăta în tinereţe, drăguţă şi întotdeauna veselă, cu unchii 
notari sau avocaţi bând cafea şi coniac şi calculând şansele lui 
Balbín şi Frondizi în faţa lui Perón şi Quijano. Am contemplat 
toată noaptea chipurile succesive (iar uneori mă gândeam 
la Mirta) şi, fofilându-mă de la priveghi, m-am cufundat în 
hăţişul grădinii, printre curmalii zbârciţi şi clopoţeii albaştri 
ce se ofileau de îndată ce-i culegeai. Am plâns încetişor, 
amintindu-mi-o acolo, cu ochelarii şi paltonul ei negru.

Acum, că nu mai exista bunica să se scandalizeze, Mario 
îi îngădui Cocăi, separată de Ricardo, cel din fotografia color, 
să-şi aducă un iubit sau aşa ceva şi să trăiască împreună. 
S-a dovedit un individ îngrozitor, cu păr puţin, cu maniere 
proaste şi taciturn. În prima săptămână, întorcându-se de 
nu ştiu unde, mereu cam la aceeaşi oră, îşi petrecea după-
amiezile ţinând sub observaţie, prin ferestruica rotundă, casa 
de peste drum. Duminica demonstra că posedă un inovator 
spirit pervers: începuse să facă tot felul de modificări şi, 
cu încuviinţarea lui Mario, îşi exprimă furia, declanşând o 
revoluţie printre lucrurile care stătuseră până atunci atât de 
bine la locul lor.

Plănuia, nici mai mult, nici mai puţin, să înceapă cu 
grădina: să taie buruienile, să semene iarbă, să cultive flori. 
Şi grădina urma să nu mai fie altceva decât o grădină, adică 
ceva neted, curat şi luminos, nicidecum un loc misterios şi 
tainic. Iar eu nu voi mai putea să mă gândesc şi să mă joc 
într-un ungher alcătuit din cel mai gros dintre curmali, de 
cercul neîngrijit al florilor de lemn-câinesc şi statuia căzută 
şi crăpată, acoperită de muşchi şi licheni, cum ar spune 

manualul de Botanică din anul întâi. Împrejurul soclului 
buruienile crescuseră şi-l acoperiseră în întregime, însă 
dedesubt – dacă ar fi fost să-l ridice cineva, căci era foarte 
greu – pământul era drept şi bătătorit într-un cerc perfect şi 
acolo se aflau primele semne ale comunicării. Blocul acela 
de marmoră era pierdut de multă vreme în grădină: ELISA şi 
MARIO, glăsuia o inimioară şi o săgeată pe jumătate ştearsă, 
iar Mario era văduv de mai bine de douăzeci de ani. 

Câinele vecinilor făcuse ca planurile pe care le avea 
iubitul Cocăi să întârzie. Lătra şi scheuna zi şi noapte; era un 
câine prostovan şi insuportabil şi, într-adevăr, nu l-a putut 
suporta: în maniera sa foarte personală de a-şi rezolva 
problemele, i-a azvârlit peste gard nişte carne otrăvită. Vecinii 
– care erau şi ei, dar din alte motive, fiinţe dezagreabile – 
au înaintat o plângere la poliţie, iar el a fost nevoit să stea 
două zile la comisariat. La întoarcere, a preferat să refacă 
interiorul casei. Mario era deja foarte bătrân şi nu mai avea 
absolut nicio influenţă; era ceva în plus care, în loc să stea 
undeva în camera cu obiecte inutile, stătea în bibliotecă: cu 
o caligrafie îngrijită, de pe vremuri, copia într-un caiet de elev 
– de ce?, pentru ce? – poezii romantice sau bombastice. Dar 
săptămânile treceau şi individul isprăvea deja de reînnoit şi 
de zugrăvit toată casa, culori de fiecare dată tot mai clare şi 
luminoase, şi în curând avea să atace grădina. Începuse s-o 
curăţe, înaintând pe un cerc al cărui centru era casa. Sigur, 
lipseau încă destui metri până la statuie şi îmi mai rămânea 
ceva timp ca să discut şi să aflu alte amănunte. Între timp, 
smulse primele bălării, elimină cutiile de tablă şi pietrele 
adunate de-a lungul a mai bine de douăzeci şi cinci de ani 
de devălmăşie, omorî o mulţime de broaşte nevinovate şi în 
felul acesta închise aria primului cerc. Din fericire, progresul 
era, zi de zi, tot mai lent, căci noile circumferinţe erau tot mai 
mari. La colegiu eram foarte nervos gândindu-mă că ajunsese 
deja la pinul lui Julio (privindu-l dintr-un unghi foarte precis, 
nodurile exclamau JULIO) şi, într-adevăr, ajunsese: în jurul 
pinului, pământul era curăţat şi netezit. Începuseră deja o 
migraţie ordonată şi, cu toate că aveau nevoie de acordul 
meu, nu consimţiseră niciodată să mă anunţe unde urmau 
să se instaleze. Şi cel mai rău a fost că duminică se privase 
de întâlnirea obişnuită şi de partida de biliard cu prietenii, 
caraghioşi stâlpi de cafenea, cu chiştoacele în gură, şi rămase 
în grădină bând mate cu Coca, citind minciunile din ziare, 
astfel că n-a mai putut înainta. A doua zi mă aştepta o probă 
scrisă la zoologie, dar n-am fost în stare să mă concentrez şi 
ochii mi-au zburat pe geam. N-am avut chef de amoebe şi 
parameci; nu mă puteam gândi la prostiile acelea când ştiam 
că, în mod sigur, luni avea să ajungă la soclu. Dimineaţa, la 
două, m-am dus să-mi iau rămas bun, dar apoi am fost atât 
de iritat, încât n-am mai putut închide un ochi. De zoologie 
nu mi-am mai amintit nimic; am încercat să copiez, dar 
profesoara m-a văzut şi mi-a luat foaia. Am putut apoi să stau 
comod, acolo, în bancă şi, în cele din urmă, să-mi amintesc 
încă o dată, fără nicio  grijă, de omuleţii cu pantaloni galbeni 
şi mantie roşie, căzută peste cizmele negre, foarte înalte, şi 
de boneta de catifea albastră pe care şi-o puneau pe cap.

[Din Imperii şi servituţi, Barcelona, Editura Seix Barral, 
1972.]
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La curtile dorului,

3. Faţa mea nu se mai vede,
Nu mai calcă iarbă verde,
Din lume acuma se pierde
Primăvara va veni,
Eu pc-aicea n-oi mai fi; 
Cucul când o mai cânta, 
Eu nu l-oi mai asculta.

Ce frumoasă o fi vara,
Când cântă clopotul sara
La biserica din sat.
Eu atunci oi fi plecat;
Eu mă-ngrop în mormânt rece
Peste care iarba creşte,
Primăvara-n floricele 
Şi iarna-n furtune grele.

Neamuri, fraţi, pe toţi şi toate 
Eu vă las şi sănătate 
Şi mă duc, vă las cu bine, 
De-unde nime nu mai vine...

Eu las lumea pământească
Şi mă duc la cea cerească, 
La moşia strămoşească, 
Unde merg toţi s-odihnească.

Ne vom referi în continuare la  
primul text pe care l-am cules de la  
Ianculescu Veta, de 76 ani, din Româ-
neşti, comuna Tomeşti. Informatoarea 
nu a făcut şcoală defel, întrucât copiii 
pe care i-a avut au plecat la oraş şi 
o vizitează foarte rar, iar fete, surori 
sau rude apropiate nu are în sat, ea 
a rămas singură şi suferă la gândul 
că la moartea sa s-ar putea să nu fie 
bocită, aşa cum a făcut ea la moartea 
unei vecine:

Draga mea. vecina meare,
Şi tu ai zis cătră mine:
- Vai de tine, că n-ai fete,
Când o fi să pici la patu,
Oare cine te-o grijire?!...

Da' io, Vetă, vez că amu,
Am fete şi mă grijescu...

După cum se observă, de fapt, 
bocitoarea îşi deplânge propria 
soartă, definind-o printr-un dialog 
imaginar inserat în textul bocetului 
pentru vecina defunctă, prin opoziţie 
cu propria situaţie.

Forţa de impact pe care obiceiul 
bocitului o mai deţine încă este 
atât de mare, încât bocitoarea îşi 
compune acest bocet pentru sine, pe 
care şi-1 „cântă" din timpul vieţii, în 
momente de îngrijorare sau tristeţe, 
adică „ori de câte ori îmi vine mie...", 
„...mă cânt după mine...", după cum 
a mărturisit informatoarea. O astfel 
de atitudine ar putea fi apropiată 
concepţiei potrivit căreia cel care 
vorbeşte („se cântă") despre propria 
moarte nu se exclude pe sine de la 
moartea universală. De fapt, bocetul 
pentru sine nu încearcă o escamotare 
a morţii, ci, din contră, îi măreşte 
tragismul prin includerea sinelui în 
destinul comun, doar că nu poate fi 
practicat în cadru ceremonial.

În textul respectiv, bocitoarea ima-
ginează o autobiografie sentimentală, 
în care accentele de autocompătimire 
(a ajuns la capătul drumului, e obosită 
de viaţă, nu are pe nimeni apropiat şi 
este singură în faţa gândului morţii) 
se împletesc cu regretul despărţirii de 
copii şi al irevocabilităţii acestui ultim 
prag al existenţei, cum „se cântă" în 
continuarea bocetului:

De-ar fi lăsat Dumnezeu
Să fiu urmă de argintu,
Să intru pe supt pământu
Şi să pot să mai înviu,
Să pot să mă-ntorc năpoi...

După cum observăm, se desci-
frează o amărăciune de ordin mai 
profund, realizată prin conjugarea 
motivelor de natură subiectivă: lipsa 
de sens a morţii este dublată de 
sentimentul inutilităţii vieţii, al lipsei 
sale de rost.

Ca să încercăm să ne apropiem 
de semnificaţia pe care considerăm 
că o are pentru informatoare acest 
bocet (plâns, tânguire) pentru sine, 
vom consemna faptul că, atunci când 
ni 1-a comunicat, tonul bătrânei era 
grav, solemn, serios, spre deosebire 
de atitudinea de până atunci a 
acesteia, când „se cântase" după 
soţ, vecini sau rude, căci în finalul 
fiecăruia dintre aceste bocete rostea 
urarea: „Să fiţi sănătoşi!" sau „Să fie 
sănătos mortul!". Considerăm că nu 
poate fi invocată aici simpla notă de 
subiectivism (prin faptul că se bocea 
pe sine). Diferenţa de atitudine este 
mai profundă şi ţine de structura 
mentalului. În cazul bocetului pentru  
sine, al bocetului solilocvial, bocitoa-
rea are conştiinţa îndeplinirii unui 
gest ritualic, ceremonial, pe care, 
într-un fel, îl antedatează (din pre-
cauţia că el s-ar putea să nu fie 
îndeplinit în momentul potrivit), în 
timp ce în celelalte cazuri implicaţia 
lipseşte, deoarece ea repetă acum, 
aproape mecanic, un ritual care a 
avut loc şi care, astfel, şi-a îndeplinit 
funcţia. De aceea credem că a şi 
fost posibilă gluma: „Să fie sănătos 
mortul!". Aceasta, altfel, ar fi fost 
ireverenţioasă, în momentul concret 
al practicării ceremonialului.  

În finalul acestor rânduri, conside- 
răm că bocetul pentru sine păstrează 
în întregime funcţiile de bază ale  
bocetului, atât cea ritualică, ceremo-
nială, dar şi cea de potolire a durerii 
şi suferinţei. Tânguirea şi plânsul prin 
bocet conferă bocitoarei, de fiecare 
dată când îl rosteşte, certitudinea 
participării la ritual, chiar dacă poate 
fi vorba despre ceremonialul propriei 
înmormântări.

Texte preluate din: Ion Căliman, 
Trilogia vieţii. Obiceiuri de familie din 
Ţara Făgetului, Ed. Nagard, Lugoj, 2012, 
p. 486 - 536.

ION 
CÃLIMAN

Bocetul solilocvial. Plânsul 
şi tânguirea pentru sine (IV)




