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Poesis

IARNA RUSEASCĂ ȘI RAMURA DE MĂSLIN	 	 	 	
	 	 	 						i.m.	Slawa	Richter

te	văd	coborând	treptele	largi	prin	înserarea	de	iarnă
trecând	de-a	lungul	fluviului	pe	esplanada	pustie
păşind	prin	parcul	înzăpezit,	printre	băncile	

împovărate	de	zăpadă

abia	te	mai	zăresc	prin	ninsoarea	cernută	de	tăcerea	
dintre	arbori,	prin	sălile	concertelor,	în	faţa	pianului	
din	mica	Rusie,	cum	era	numită	cândva	Ucraina	ta	
în	şuierul	locomotivelor	din	gările	necunoscute

acolo,	printre	mujici	şi	soldaţi	osteniţi,	roşii	ori	albi	
în	pupila	ta	fără	de	nuanţe	politice

refuzând	improvizaţiile	trecând	la	interpretare
spre	uluirea	celor	adunaţi	în	jurul	samovarului

braţele	tale		-		aripi	lopătând	prin	amurgul	zeilor
estimp,	bolşevicii	smulgând	cu	frânghiile	cupolele	
bisericilor,	pe	când	o	lumină	slabă	învăluia	claviatura

şi	tu,	de	nezărit	pe	scenă

de	parcă	braţele,	sonatele	s-ar	fi	desprins	
dintr-o	negură	siberiană,	în	vreme	ce	prokofiev	
îşi	târa	ca	pe	o	tinichea	caracterul	prin	ziua	de	naştere	a	lui	

stalin.	zile	mohorâte.	zile	neconsolate.
şi	publicul	învelit	în	şube	în	sala	rece	din	Murmansk,	afară
bombele	decantând	un	studiu	de	Rahmaninov,	deşi
cu	toţii	se	simţeau	mai	în	siguranţă	acolo
în	sala	unduită	de	frig,	şi-apoi	deodată	
liniştea	şi	tăcerea	faţă	de	care	orice	grai	

e	un	idiom,	o	farsă.	

putem	însă	cândva	pierde	ce	suntem,	aidoma	acelor	balerine
care-şi	amintesc	la	bătrâneţe	cum	au	fost	curtate	la	tinereţe
cu	aceeaşi	discreţie	şi	jenă	admirând	ele	
uniformele	militare	cu	fireturi,	doar	Nina	Dorliac	
contemplându-ţi	somnul	netulburat,	tolănit	acolo	
sub	un	pian:	vremuri	grele,	vremuri	de	restrişte
paturi	puţine.	spaţiul	rezervat,	tu,	nepăsător	la	confort
între	tastele	albe,	între	tastele	negre,	funebre	

ca	nesfârşitele	înmormântări

când	mânat	pe	scenă	păşeai	de	parcă	ai	fi	fost	surprins	
de-o	ploaie,	detestând	analiza,	detestând	puterea

în	vreme	ce	ei	te	urmăreau	

pretutindeni,	încât	odată	l-ai	întrebat	pe	unul	din	ei:	
coborâţi	la	prima?	Da.	-		Eu,	nu.	-,	într-adevăr

de	unde	ştie	ursul	polar	că	are	botul	negru
atunci	când	şi-l	acoperă	cu	o	labă,	stând	el	la	pândă
cum	tu	într-o	Fugă	de	Bach,	şi	nimic,	nimic	nu	ţi-a	atins	firea
şi	ei	scufundându-se	cu	toţii-n	beznă	ca	Sf.	Petru	în	valuri

ANDREI
ZANCA

cum	mult	mai	târziu	tu	spunându-i	lui	Karajan:	
„ich	bin	Deutscher”,	şi	el:	„also,	ich	bin	Chinese”
iar	tălmaciul,	sfios:	„se	înţeleg	bine...”	

tu	din	nou	pe	străzile	îniernate,	pe	uliţele	îndrăgite
blestemate,	între	zidurile	îmbeznate,	între	zidurile	acelea	

de	spaimă,	mulţimea	

deodată	aţintindu-te	din	albe,	oarbe	pupile
deasupra,	cocori	rotindu-se	peste	ramuri	chircite	de	ger.

să	ne	vină	oare	mântuirea	de	la	morţii	noştri	reîntorcându-se
	 spre	a	ne	trezi,	spre	a	ne	călăuzi
când	pus	în	America	să	alegi	dintre	30	de	piane

	unul	la	care	să	cânţi
te-a	potopit	sfârşeala,	superstiţia	şi	mai	ales	neputinţa
fiindcă	în	Rusia	ta	erai	mereu	obişnuit	să	înfrunţi	totul	

dinspre	un	pian	impus:	„altul	n-avem”

aidoma	lui	Tarkovski	decupând	o	stepă	rusească	în	Italia
ierni	şi	ierni	între	interpretare	şi	improvizaţie

între	a	fi	pe	jumătate	german	şi	surâsul	de	porţelan	chinezesc	
din	rictusul	de	primadonă	al	lui	Karajan

deşi	firea	ta	cicatrizată	de	stepe
mereu	netulburată	rămânea,	în	ciuda	pianului	impus
ori	poate	tocmai	de	aceea,	ca	şi	atunci	când,	improvizând	
acum,	ai	păşit	înspre	morţii	tăi,	senin,	nebântuit	nici	

măcar	de	o	Fugă,	neurmărit
de	nici	un	ecou	al	unuia	din	cele	30	de	piane

ale	magnaţilor	de	la	carnegie-hall.			-

	tot	astfel,	odată
când	umbrele	se	alungau	peste	aşezări
iar	casele	se	topeau	lin	în	înserarea	din	jur
urcam	pe	terasa	deasupra	podului
unde	bunicul	îşi	avea	colombarul
bănuind	de	pe	atunci	că	drumul	meu	
se	va	înscrie	între	pământ	şi	cer	unde
îşi	murmura	şi	el	vorbele	abia	auzite
iar	porumbeii	ni	se	aşezau	pe	umăr	
guruind,	noi	uitând	că-n	jur	
guvernau	doar	necazul	

şi	lipsurile.
apoi,	bunicul	alegea	unul	din	ei	
mângâindu-i	cu	degetul	mare	
capul	şi	aripile	şi-i	lega	ceva	de	picior
apropiindu-şi	de	buze	ciocul	păsării	
înainte	de-a	o	lansa	în	sus	cu	acelaşi	
murmur	de	neînţeles	pentru	mine	

pe-atunci.	
şi-n	seara	următoare	aşteptam	
aşezaţi	pe	banca	colombarului
încât	câteodată	mă	trezea	din	aţipeală	

doar	fâlfâitul	aripilor
oftatul	lui	de	mulţumire,	în	vreme	ce	

pasărea	i	se	lăsa	
ostenită	pe	umăr.

şi-n	această	încredere	deplină	
a	reîntoarcerii,	neştirbită	de	nicio	ploaie
netulburată	de	niciun	vânt,	uitam	din	nou	

totul,	şi-mi	părea	mereu	
că	zăresc	deasupra	mea	legănându-se	încet

o	ramură	de	măslin
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Esențiale

# orizontul

pe	câmp	orizontul	toamnei	
este	un	cerc	în	care	aripile		cocorilor																							
cad	spre	sud	

# copiii
	
copiii	au	o	plajă	a	lor	
cu	o	formă	indecisă,	
ca	o	meduză	
rămasă	din	Atlantida,	
ca	o	memorie	
a	vremii	cursă	în	noi	

# visul
	
în	fiecare	seară	
visul	mi	se	zvârcoleşte	sub	pleoape	
ca	o	clepsidră	vidată

# Ulisse către Telemah (1)
	
suntem	amândoi	fiii	izvoarelor	
şi	ai	stâncilor	defrișate	de	corăbii	
doar	că	tu	eşti	mai	departe	
cu	vreo	câteva	zeci	de	ani	–	
umblând	prin	amintirile	mele	–	
viscere	sucite	în	fel	şi	chip

# Ulisse către Telemah (2)
	
tu	eşti	fiul	meu,	dar	nu	cred	că	ai
																								vreo	dovadă	sigură,	
sau	poate	singura	dovadă	sunt	eu	

# poem cu pietre
	
spuneţi,	fraţilor,	
în	genealogia	şi	geologia	mea	
a	existat	vreodată	un	diamant?	

# maşina timpului
	
ispitele	se	concentrează	sus,	jos	
alături	drumul	copilăriei	se	întinde										
ca	un	cordon	ombilical	
	 	 între	mine	şi	Tine;	
	
tu	eşti	o	pasăre	în	care	sălăşuieşte	
pasărea	Arheopterix	

# am să muşc
	
am	să	muşc	mâna	lui	
a	celui	ce	migrează	de	pe	pământul	meu	
spre	festinul	vulturilor	din	vara	
	 	 neaşteptat	de	scurtă...	
Eladă,	în	nesfârşitele-i	plecări,	
	 	 zgomote	de	arme	
înfierbântate	de	gurile	de	piatră	
	 	 	 revărsate!...	

# poem de întârziat
	
în	zori	
oastea	mea	intră	depersonalizată	
în	viitor	
ca	într-un	tunel	al	trecutului	

# singur
	
sunt	singur	
	
din	mine	
curg	culori	acrilate	–	
alcătuind	un	tablou	cu	porţi	ferecate	
	
	
# anxietate

trecătorii	
îmi	apasă	privirea	cu	urmele	lor	
	
eu	
sfidez	liniștea	celorlalţi	
cu		o	uriaşă	nelinişte	lichefiată	
	

CONSTANTIN
DEHELEAN

Poesis

„−	sunteţi	spălaţi	de	toate	relele!..”	
şi	eu	am	rămas	cu	apa	în	suflet	
	
o	ploaie	ce-mi	cade	în	creier	
	 	 						de	jos	în	sus	

# Ţuculescu
	
el	s-a	trezit	
şchiopătând	
ochii	–	o	frunză	−	
se	usucă	rămânând	numai	
	 	 						lumina	lor	roşie
	
el	a	adormit	
adunându-şi	fruntea	într-o	scoică

el	a	sosit	
cu	degetele	subţiri	
alienate	de	febre	
	
el	a	strigat:	
−	Iată,	eu	sunt	delfinul!...	

el,	ca	un	dom	uriaş,	
își	subţiază	bolta
în	mine!	

# moartea casei
	
a	murit	casa	din	ochii	mei	
rămânând	un	fum	ca	mirosul	
	 	 						florilor	artificiale	

# clipă
	
am	sosit	aseară	târziu	
carnea	ta	tresare	plângând	
carnea	mea	tresare	nevisând

# lacrima 

o	lacrimă
pentru	mine	e	un	ocean	necuprins

toate	semnele	vieţii	s-au	străduit	
	 	 						să	cioplească	în	ea
rotunjimi
şi	tot	rotunjind
la	nesfârşit
lacrima	s-a	prefăcut	în	ocean
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fotografie

cu	familii	exilate	în	poduri,
cu	oase	albe	ca	prima	zăpadă
și	rudele	moarte	ale	spaimelor	–
pentru	voi	am	memorie	fotografică,
sunt	sinapsa	istoriei	secrete
care	arde	prin	devoalare,
se	înnegrește	la	atingere

ruguri	stinse	sunt	oamenii:
cei	mai	aproape	de	sine
iau	forma	inimii	credincioase
precum	magneziul	pur,	
iubesc	fără	speranţă
își	ating	buzele	amorţite
și	cântă	fără	cuvinte.

călătorii

ca	niște	delte	amestecate	în	grabă
sau	un	teanc	de	bancnote	murdare,
dar	când	ajunge	călătorul	la	ţel	?
vârf	înzăpezit	al	compasului,	munte
nerăbdător	să	se	facă	iarăși	prund

deși	am	fost	în	două	milenii,	nimic
nu	sună	mai	romantic	decât	muzica,
sunt	martor	printre	toţi	martorii	muţi:
dimineţile	trecute	prin	corzi	de	pian
m-au	vindecat	de	lingori	și	tristeţe,
am	învăţat	să	visez	doar	mătăsos,
să	reţin	curcubeul	peste	orice	limită

în	pașaport	nu	mai	e	loc	de	ștampile
de	aceea	am	cumpărat	un	telescop
și	mi-am	aruncat	ochelarii	de	miop
pe	fereastră,	în	stratul	cu	zambile.

uitare

uitasem	să	zbor,	uitasem	cam	tot
ca	un	copil	bolnav	și	fierbinte	–	
în	lumea	mea	împletită	frumos
și	ocrotită	de	somn,	îmi	era	totuși
eclipsa	aproape,	ca	un	părinte

dar	în	vara	aceea	fără	sfârșit
tăind	trepte	de	ceară	în	zile	–
după	nor	de	furtună,	neliniștit,
sub	stigmatul	meu	personal,
întrebările	erau	tot	mai	umile

visul	ermetic	din	care	ieșeam
era	pactul	timid	cu	natura:
orice	frunze	din	care	citeam
mă	dureau	de	cuvântul	uitat,
mă	ardeau	cu	limba	și	gura

o,	cât	m-am	rugat	să-mi	vorbească
crăiasa	din	vis,	trasă	în	borangic
și	argint,	dar	lângă	ea	mi-era	frig,
mă	îngheţa	carnea	ei	nelumească

din	toate	puterile	ţineam	visul,
deja	mijeau	zorile	prin	pleoape
dar	el	se	tot	subţia	ca	să	scape,
îmi	ascundea	mereu	paradisul.

gări

gările	noastre	cenușii,	sărăcia
umflată	în	sacoșe	uriașe	de	rafie
ca	niște	bombe	cu	ceasul	stricat	
sau	gările	lor	măturate	devreme,
toate	peroanele	paralele	cu	ziua
în	care	nu	știi	exact	unde	să	pleci

memoria	călcată	de	primul	tren
și	toate	luptele	pierdute	dinainte
de	a	începe,	iubita	cu	ochi	verzi
cum	canabisul	tânăr,	preafericit

pentru	fiecare	prieten	un	vagon
rezervat,	sigilat	cu	două	plombe:
una	pentru	ce	a	fost,	iar	cealaltă
pentru	tot	ce	va	fi	fost	să	nu	fie.	

stampă

ce	viclenie,	însăși	lumina	
	 	 se	preface	uneori	–
mai	ales	spre	marginile	
	 	 peisajului	neterminat,

că	se	întoarce	–	doar	ca	să	ne	mai	salute
o	dată,	înainte	de	a	pieri	
	 	 cu	totul	din	cadru
trăgând	după	ea	fire	subţiri	
	 	 de	tuș	chinezesc
ca	să	ademenească	iar	priviri	curioase

dar	ceea	ce	e	important	–	detaliul	mărunt,
haina	prea	strâmtă	de	copil	orfelin
viaţa	ascunsă	printre	pinii	contorsionaţi
sau	în	azilul	de	lux	cu	miros	de	urină	–
fiinţa	care	își	apără	cu	greu	anonimitatea
având	de	partea	ei	
	 tot	timpul	din	lume	–	doar
o	ușoară	paloare,	îngălbenirea	o	trădează,
precum	tot	ceea	ce	a	stat	în	umbra	unei
pensule	sau	mâini	creatoare,	a	mângâierii.
	

spre sud

un	drum	presărat	cu	pietricele	colorate,
doar	un	mozaic	care	încetinește	pașii,
de	parcă	ai	călca	pe	flăcări	mărunte	–
te	apleci	mereu	–	nu-s	rubine,	nici	opale,
îţi	amintești	jocul	cu	mărgelele	de	sticlă?

nu	mai	ai	nici	o	hartă	cât	de	cât	credibilă,
te	ghidezi	după	o	frunte	nescrisă	de	tot,
dar	mai	mult	după	stelele	aproape	fixe,
ca	niște	păianjeni	îngheţaţi	în	plasele	lor

dacă	cineva	te	așteaptă,	fericit	călător,
dacă	ţi	s-a	lăsat	o	cheie	în	stăpânire
vei	găsi	drumul	din	vis	–	iată	cum	crește
un	copac	din	pumnul	de	nisip	adunat
la	marginea	drumului	din	pietre	colorate.

trecere

între	două	vârste,	două	camere	secrete
cu	prag	transparent	–	poţi	să	cazi	adânc,
ca	într-o	doară,	dar	fără	să	te	doară
fiindcă	ești	foșnetul	unei	pagini	uitate
iar	sufletul	de	pisică	rămâne	în	picioare
oricât	de	lungă	e	cascadoria	aceasta

viaţa	–	o	așteptare	fără	de	sfârșit	
camuflată	sub	măștile	
	 	 zâmbitoare	dar	reci
ale	unor	înecaţi	descoperiţi	de	refluxuri	–
la	sfârșit	deschizi	gura	ca	să	spui	ceva
ridici	un	braţ	prea	obosit	de	răbdare
dar	te	oprești	fiindcă	realizezi	că	demult
ai	trecut	styxul	–	atât	de	lină	e	trecerea,
atât	de	ușoară	și	blândă	atingerea	apei,
atât	de	perfectă	iluzia	care	te	ademenise.

DAN
DÃNILÃ

Poesis
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avem	să	luăm	extrapolări	ferice,
puf	alb	de	pinguini	şi	doi	amanţi,
mai	punem	un	ciocan	cu	două	spice
uitate	prin	vreo	stemă	de	levanţi.
arginti?	treizeci.	un	imn,	o	secătură,
un	praf	pe	tobă,	un	crîmpei	de	supt,
din	plombe	strîmb	lipite,	o	prescură,
şi,	de-ai	găsi	în	plasă,	un	iaurt,
ori	ce	va	să	mai	fie	printre	rafturi,
să	nu	mai	căutam,	că	doare	mult
mişcarea	asta	de	cerşit	veleaturi
sau	oportunităţi	pentru	goncourt.
cucuta	toată	s-a	uscat	az’noapte.
adio,	scump	călău,	al	lui	socrate.
-------------------------------------------------
despre	noi	doi	sau	despre	înţeles...
(un	titlu	fad	pe	altoit	eres)
îmi	gîtuie	cuvinte	pline-n	somn
adînc,	ca	sufletul	ciordit	al	vr’unui	domn,
şi	salbă	peste	piept	se	vor	vedea
a	tale	lacrimi	(cam	de	mucava
umflată)	de	la	plînsul	de	paradă
pentru	vecini	şi	pentru-ntreaga	stradă.
el	s-a	răcit,	vei	spune	cîteodat’
la	o	cafea	sorbită	la	un	sfat.
săracul,	se	va	plînge	ipocrit,
baiat	prea	bun,	dar	fără	de	venit,
viitor,	carieră...	fă,	nici	geamantan,
iar	corpul	din	sicriu	era	d'ăst	an.
------------------------------------------
alcooluri	crude	şi	tîrîş	în	pat...
te	distilez	din	vorbe	ca	pe-o	verde
licoare	de	călugări	nedormiţi
tot	măcinînd	nevoia	de-a	mă	pierde.
un	ţintirim	de	coapse	pe	grumaz,
o	aşchie	de	sfîrc	căzut	din	gură,
cu	sîrg	de	mototol	fără	răgaz
fac	praştie	din	resturi	de	prescură.
şi	tot	în	vise	tai	mărunt	un	veac,
să	te	găsesc,	iubita	mea,	arsură,
pe	străzi	cu	macadamul	atîrnat
de	ochi	plutind	în	arşiţă	şi	ură.

iubita	mea,	de	poţi,	ai	să	mă	mîngîi
de	nu,	săpunul	dat	intens	pe	frînghii
---------------------------------------------
ţii	minte,	draga	mea,	cum	se-mpîslesc	
amiezile	în	gust	de	neofalină?
iar	drame	la	teveu,	chiuveta-i	plină
cu	resturi	de	la	prînz,	ce	mucezesc.
noi	ne	sculăm	agale	din	zăcut,
ne	tremură	genunchii	de	la	table,
de	jale-ţi	zic,	cu	grabă	un	strănut

şi	te	întind,	să-ţi	procreez	pe	oable
macaturi	croşetate	de	prin	tîrg,
har	ţării!,	un	cretin,	cu	sîrg.
duminică-i	acum,	veni	iar	leatul,
că-s	odihnit	ponta-voi	iarăşi	patul.

iubita	mea	ne-om	face	datoria,
noi	suntem	morţi,	dar	nu	ne-nghite	glia.
-------------------------------------------------
am	să	dispar	un	ţoi	da’	am	să-ţi	cînt
e	doară	felul	ultim	şi-n	curînd
vom	ţine	predici	cu	înviorare
cum	toate	vor	sclipi	şi	va	fi	soare
în	mahalaua	noastră	cu	cişmele
la	care-am	adăpat	obloci	şi	iele
cu	streşini	aţintite-n	caldarîm
cu	fete	lungi	şi	cu	zăpezi	de	scrum
e	doar	al	nostru	trai	de	zi	şi	noapte
cînd		n-ai	oprelişti	la	alcool	şi	moarte
cînd		nu	te	cară	nimeni	ca	povară
eram	acolo	şi-mi	erai	o	vară
s-a	dus	ca	orişice	pe	lumea	asta
eu	şi	doar	eu	eram	pe-atunci	năpasta
-----------------------------------------
din	cearcăn	gol	amiezi	de	ducă
de-i	iarba	moartă	un	palat
în	galantaru-mi	de	sub	pat
pe	care	ţin	scîncit	de	Pucă
n-aş	trage-n	gol	de	după	cat
săgeata	moare	de-ncercat
mi-i	miezul	dangăt	de	aluat
iar	degetele	vin	curat
stors	din	sclipici	de	matostat
alt	galben	nu-i	de	aşezat
pentru	copilul	de	furat
să	tacă-n	limpede	asfalt
din	cearcăn	gol	cînd		mi-e	de	ducă
mă	uit	albnegru-n	domnu'	Pucă
------------------------------------------
din	somnul	orb	prea	lesne	se	coboară,
de-i	tabla	ruginită	de	pe	cas',
cu	flenduri	dulci	augusta	mea	tiară,
cît	ne	uitam	în	noi	luînd	un	compas
de	măsurat	fierbintea	noastră	ceară
în	vreme	cu	borcane	de	pripas
şi-ţi	aşezam	a	ţîţelor	vioară
pe-arcuşul	meu	din	strună	de	ceapraz
de	pus	la	haină,	cînd		ne	vine	lenea
de-a	ne	privi	şi	doar	cotrobăim
în	umezi,	calde,	năstruşnice	arome,
iar	în	săruturi	moi	ne	lîncezim.
iubita	mea	mă	voi	topi	în	tine
ca	amintirea	ploii	care	vine.

----------------------------------------
iubirea	mea	de	toamnă	prea	tîrzie,
mă	las	în	gheţuri	şi	în	vodci	o	mie.
îs	prea	amurg	să	mă	mai	ţin	de	vîsle,
îs	prea	tocit	sa	capăt	totuşi	liste.
eu	nu	mai	am	de	aburcat	un	munte,
nici	un	gheţar	de-a	curmeziş,	vreo	punte,
vreun	rîu	de	strecurat	în	buzunar
sau	un	miros	de	izbucnit,	prea	rar.
îs	cam	zălud,	ar	spune	cin'	mă	ştie,
o	seamă	de	cuvinte-n	panoplie,
un	viers	uşor	de	pus	în	galantar,
o	mîngîiere	scoasă	din	bazar.
eu	doar,	iubita	mea,	vezi	bine,
sunt	un	sonet...	şi	gata...	pentru	tine…
--------------------------------------------------
tu	ce	mai	faci,	iubita	mea,	cu	mine?
un	joc	de	cuburi	reci	sau	un	brocart,
o	pernă	de	atlas	sau,	de	rămîne,
din	masa	de	la	prînz	un	artefact,
o	pensulă	cu	fire	lungi,	mlădie,
un	vechi	pantof	de	aruncat	afar',
o	ceaşcă	pentr-un	ceai	de	iasomie
sau	un	breloc	pentru	noroc	la	zar?
eu	doar	voi	sta	în	mina-ţi	rozalie
gîndindu-mă	că	s-a	mai	dus	un	an
din	ce	îmi	va	fi	fost	să-mi	fie
ciordit	din	folositul	calendar,
căci	rime	nu	mai	am	să	dau	în	tine
şi	nici	răspunsuri	calde	pentru	mine.
------------------------------------------------
o,	soledad	de	mi	amor,
iubita	mea	cu	dor	de	lună,
mi-i	toamna	asta	fără	brumă
un	cal	nătîng	şi-aproape	chior.

o,	soledad	de	mi	amor,
iubita	mea	c-un	miez	de	nucă,
momi-vei	pasărea	de	ducă
din	otrăvitul	meu	decor

şi-n	balul	searbăd	de	cristal,
în	care	nu	te-atingi	de	nime’,
s-o	dănţui	cu	cupe	pline
în	săli	apoase	fără	har,

ce	nu	mă	ştiu	şi	nu	mă	vor,
o,	soledad	de	mi	amor…
-------------------------------------------------
iubita	mea,	se	cocoşau	a	flori	
a	pragurilor	palme	dantelate
mucegăind	în	straturi	de	culori
cu	zemuri	moi,	în	glastre	aranjate.
mi	te	scurgeai	pe	mine	ca	pe-un	os
cu	carnea	gurii	tale	îmbrăcîndu-l,
eram	mai	zîmbitor,	mai	veninos,
ţîşneam	ades	din	rozul	meu	peduncul.
brodam	din	geamăt	ace	de	pendulă,
din	mîngîieri	brocart	de	neofit,
ne	începeam	a	nu	ştiu	cîta	gură
cu	viers	amar	din	praf	de	malahit,
nu	terminam,	doar	însăilam	amieze
în	ceaşca	morţilor	de-a	pururi	treze.

DAN
IANCU

Poesis
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DANA
BANU
un om luna şi vocile nopții 
	
încă	viu.	cobori	apoi	taci	îndelung.	un	om	luna	şi	vocile	nopţii.	
blocurile	devin	primitoare.	aproape	umane.	
o	lumină	la	marginea	unei	gropi	comune.	
cerul	aproape	şi	dumbrava	înrourată	din	mijlocul	camerei.	
	
oamenii	au	voci.	oamenii	pleacă.	oamenii	mor.	
uite:	
vin	dimineţi	scrise	de	alţii		
vine	viaţa	cea	bună	şi	caldă	
se	revarsă	în	cascade	peste	formele	atinse	de	tine	în	grabă.	
	
*

dacă	faci	un	singur	pas	eşti	pierdut.	
vine	linia	orizontului	şi	te	înghite	cu	totul	
vin	zăpezile	altor	vârste	şi	te	acoperă		
vine	o	inimă	de	piatră	
îţi	ocupă	locul	de	veci	pe	care	l-ai	plătit	în	rate	
cu	bună-cuviinţă	ani	omeneşti	de-a	rândul.	
	
trupul	dă	semne	de	oboseală	
deşi	îţi	promitea	o	călătorie	prelungă	
spre	fabuloase	locuri	de	vânătoare.	
încerci	o	emoţie.	nu	reuşeşti.	
treci	mai	departe.	
	
*

dacă	ridic	o	mână	am	să	mă	prind	de	ultima	stea	a	nopţii	
şi	am	să	mă	înalţ	în	văzduhuri	cu	ea.	
ehehei	să	vezi	atunci	luna	peste	apele	negre.	
ehehei	să	vezi	atunci	peste	lume	cum	mai	coboară	
aburul	trandafiriu	al	uitării	de	sine.	
	
acum	însă	intrăm	în	dumbrava	înrourată	din	mijlocul	camerei.	
până	la	capăt	vom	trăi	
tineri	singuri	trişti	sălbatici	şi	liberi	
.................................................................................	
	
apoi	închidem	fereastra	şi	începem	tăcuţi	să	uităm.

	
aici ne-am întors acasă
	
aici	eram	viu		
dincolo	de	cartierele	mărginaşe	un	om	al	nimănui	şi	al	tuturor	
cercuri	în	apă	tinereţe	a	mea	vândută	regesc		
delicat	traversând	poduri	
eu	aici	mor	mi-am	spus	plină	de	viaţă		
aşteptând	ivirea	zorilor	
	

şi	lăsam	în	urmă	oameni	cu	mâini	transparente	prelungi	
bărbaţi	uriaşi	cu	aripi	de	ceară	cum	iubirea	lor	pentru	mine	
călătoare	printre	stele	departe	
şi	lăsam	în	urmă	trupuri	ascunse-n	pământuri	străine	
(semne	pentru	adus	aminte	întunericul)	
încăperi	cu	ferestre	deschise	
sărbători	trase	de	cai	negri	înspre	capătul	lumii	
eram	zei	şi	habar	n-aveam	despre	lucrul	acesta		
eram	zei	şi	bucuram	oamenii	cu	sălbăticia	cuvintelor	noastre	
	
aici	ne-am	întors	acasă		
ca	într-un	loc	străin	călătorul	săracul	risipitorul	şi	fiul	
nu	mai	era	nimeni	şi	nimic	pentru	noi	
pe	o	piatră	albă	am	stat	şi	am	privit	drumul	
pleca	de	la	noi	
nu	îl	vom	mai	urma	
niciodată	
eu	rămân	aici	
pentru	că	trec	avioane	pe	cer	
trec	trenuri	prin	gări	fără	nume	
şi	trec	desigur	şi	oameni	prin	vieţile	noastre	
la	întâmplare

	
chibrit aprins în grabă 
	
într-un	oraș	oarecare	
cu	toţi	pescăruşii	aceia	planând	obositor	
cu	toate	bulevardele	trecute	la	pas	
zgomote	incerte	voci	fragmente	din	sărbătorile	altora	
şi	vorbeam	vorbeam	vorbeam	
fosforescente	cuvinte	
le	trimiteam	cât	mai	departe	de	noi	
să	nu	le	mai	auzim	să	se	facă	linişte	alb	ceaţă	şi	fum	
închipuiam	siberii	prin	crâşme	hulite	de	alţii	iubite	de	noi	
ne	i	s	t	o	v	e	a	m
ce	să	îţi	mai	spun		
începe	încă	o	noapte	
dar	poate	mâine	o	dimineaţă	străină	
	 	 	 va	reuşi	un	gest	de	salvare	
deşi	cam	târziu	
vremea	zăpezilor	a	început
toate	acestea	mi-am	spus	toate	acestea		
apoi	mi-am	spus	vai	vine	o	vreme	când		
apoi	am	tăcut	pentru	că	mi-a	fost	ruşine	de	cuvintele	mele
toate	acestea	mi-am	spus	
toate	acestea	apar	la	momentul	potrivit	
îi	iubeam	pe	oamenii	aceia	firavi	tremurând	în	mâinile	mele	
o	da	mâinile	mele	pe	gâtul	lor	alb	
	 	 	 mâinile	mele	pe	umerii	lor	delicaţi	
mâinile	mele	pe	omoplaţii	lor	trişti	
era	ceva	dobândit	la	naştere	ceva	fără	putinţă	de	ucis	
nu	milă	nu	înţelegere	nu	fraternitate	
ceva	ca	un	chibrit	aprins	în	grabă	
stins	înainte	de	vreme		
cred	că	îi	iubeam	din	nebăgare	de	seamă	
mereu	spuneam	cuvinte	pentru	ei	
mereu	renunţam		
şi	
mereu	o	luam	de	la	capăt
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POEMUL  PERIPATETIC

De	ani	şi	ani	plimb	pe	străzi
ideea	unui	poem
de	parcă	mi-aş	plimba	propria-mi	moarte.
Deseori	prietenii	vorbesc
înşirînd	verzi	şi	uscate	despre	glorie
sex	sau	politică	şi	nu-i	aud.
Poemul	nescris	zumzăie	în	urechi
şi	mă	scoate	pe	străzi
intru	în	bodegile	unde	altădată
prezidam	mese	de	prieteni.
Să	luăm	o	bere,	zice	Lessy,	asta	mai	saltă	glicemia!
Luăm	bem	în	tăcere
eu	simt	cum	poemului	încep	a-i	creşte	solzişorii
brusc	mă	ridic	şi	ies	iar	pe	străzi
ies	prin	pieţe	aici	totul	se	vinde	şi	totul	se
cumpără	paradisul	murdar	poate	ajunge
pînă	şi-n	grădinile	suspendate	pînă	şi	în
privirea	lui	Orfeu	întoarsă	spre	Euridice.
DE	ANI	ŞI	ANI	PLIMB	PE	STRĂZI
IDEEA	UNUI	MARE	POEM
DE	PARCĂ	MI-AŞ	PLIMBA	PROPRIA	MOARTE.

PORTRET

Despre	el	se	va	spune:
Avea	un	ochi	glorios	ce	nu	mai	privea
decît	în	sine.
Era	atât	de	preocupat	de	esenţe
că	pînă	şi	moartea	i	se	părea
o	melodie	galantă.
Ar	fi	putut	vorbi	mai	mult	despre	abatoarele
fricii		ar	fi	putut	îmbrăca	o	cămaşă	străină
sau	accepta	jocurile	şi	nu	martirajul.
Ar	fi	putut	rămîne	în	scepticul	cor	de	bărbaţi
al	vechii	înţelepciuni
de	n-ar	fi	învins	peste	limita	lor
altă	şi	altă	şi	altă	înfricoşătoare	limită.
Ar	fi	putut	să	accepte	a-i	creşte
cîteva	rînduri	de	aripi	false
sau	să	negocieze	la	un	preţ	bun	praful	de	stele.
DAR	EL	ERA	ATÎT	DE	PREOCUPAT	DE	ESENŢE
CĂ	PÎNĂ	ŞI	MOARTEA	I	SE	PĂREA
O	MELODIE	GALANTĂ.

DANIEL
CORBU

ÎN  ORAŞ  A  MURIT  UN  POET  ANONIM

Între	timp
pe	cînd	sărbătoream	cu	aplomb	printre	sfinţi	şi	pahare	cu	vin
şase	sute	de	ani	de	atestări	documentare	
	 	 																										dragul	meu	Ieronim,
în	oraşul	celor	şapte	coline
a	mai	murit	un	poet	anonim.
Prilej	de-ntrebări	pentru	răspunsul	sublim:	
	 	 											Unde	ne	ducem?	De	unde	venim?
Cutreierînd	alei	de	ţintirim
se	legănau	trufaşe-ntrebări
despre	viaţa	şi	moartea	poetului	cu	versul	presupus	anodin
dar	şi:
Unde	ne	ducem?	De	unde	venim?

Cutremuraţi	oarecum	metafizic
de	nemişcarea	poetului	şi	de	aspectul	său	fizic	
	 	 											din	sicriul	înalt	şi	cu	toartă
în	timp	ce	unul	perora	fără	sfială
despre	gloria	defunctului	poet,	uşor	parohială,	unii	visau	
	 	 											doar	zei	salvatori	intrînd	pe	poartă
şi	gîngureau	cuvinte	dintr-o	limbă	moartă.
Prin	urmare	iubit	Ieronim
provocînd	atîtea-ntrebări	pentru	răspunsul	sublim	
	 	 											în	oraş	a	mai	murit	un	poet	anonim.

PENTRU  ULTIMA  OARĂ

																																															Pictorului	Dorin	Baba

Doar	ceea	ce-ai	iubit	trăieşte	cu-adevărat.
Cui	îi	pasă	că	paşii-mi	vor	rătăci
poate	pentru	ultima	oară	pe	strada	Lăpuşneanu	
	 	 								a	unui	mare	oraş	din	Europa	de	est
că	voi	privi	Biserica	Trei	Ierarhi	pentru	ultima	oară
că	poate	după	amiază	voi	asculta	pentru	
ultima	oară	cîntecul	
condorului	din	poemele
	 	 								lui	Walt	Whitman
că	voi	citi	pentru	ultima	oară	sceptica	Glossă
eminesciană
sau	versetele	din	Biblia	pre	versuri	tocmită	de	Dosoftei.
Cui	îi	pasă	că	am	probat	paradoxul	ca	probă	a	creierului	viril
că	am	scris	cîntece	de	amînat	trufia
că	voi	număra	pentru	ultima	oară	plopii
şi	pentru	ultima	oară	îmi	vor	ieşi	fără	de	soţ	
	 	 								că	teama	de	moarte	se	destramă	încet
ca	broderiile	atacate	de	molii.

................................................................

Nu	vreau	să-mi	închipui
cum	va	arăta	peste	o	sută	de	ani	
mîna	care-a	scris	acest	poem.
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RĂSUFLETUL  ULTIM

plată	și	gri
ca	radiograma	ceţurilor	de	suprafaţă
liniștea

dedesubt
marea	interioară	frământându-se	
	 	 											sfărâmându-se
de	ţărmuri

(poateaproape	răsufletul	ultim	
	 	 											al	timpului
poateaproape
o	altă	geneză)

PEISAJ  (III)

imensităţi	de	nisip
scânteind	orbitor	sub	soarele	amiezii	–
incomensurabilă	splendoare	a	ruinei…

PRĂFUITĂ,  O  UMBRĂ

te-nvârţi	până	ameţești,	alergi
până	nu	mai	știi	de	unde	să	te	aduni,
printre	obișnuinţe,	
	 geamuri	sparte-n	ţăndări
și	monede	fără	epocă

prăfuită,	o	umbră	
te	ia	de	mână,	te	zgâlţâie

(pe	drum	trec	camioane	
	 										pline	cu	obsesii
și	îndoieli)

ANOTIMP

toamnă:
vântul	spulberă	frunze,
Dumnezeu	răsfoiește	vieţi…

SOLILOCVIU  FINAL

…	și	iată	groaza	pătrunzându-te,
despicându-te,

răscolindu-ţi	măruntaiele
cu	intensitatea	unui	orgasm

(o,	atât	de	friguros	șuierător,
asemenea	haloului	unui	crivăţ!)

ca	și	când/	ca	și	cum,	îndărătnic,
ţi-ai	săruta	moartea	pe	gură,

ca	și	cum	ţi-ai	sorbi,
cu	indescriptibilă	voluptate,
sfârșitul…

ATÂTA  TEAMĂ,  
 ATÂTA  GREAŢĂ…

alb	voalat

(lumina	dimineţii	nu	mai	e
-		nici	ea	–
de	mult
un	steag	aducător	de	pace)…

mă-nfășur	în	propria	piele
ca-ntr-un	bandaj	zdrenţuit,

ca-ntr-un	sine	de-mprumut

(clișeele	–	cotidiana,
binecuvântata	noastră	cămașă	de	
forţă!)

și	mă	pregătesc	să-ntâmpin
cu	voioșie
năvala	neantului

(da-da:	chiar	așa,	iubito,
inevitabilul	meu	vis	otrăvit!)

precum	ieri	încercam
să	iau	urma
păianjenului	zburător

(o,	acest	timp
de	care	mi-e	atâta	teamă	și-atâta	
greaţă
și-atâta	milă,	totuși,	Doamne!...)

METAMORFOZĂ

se-ntemeiază	firea	
	 pe-nmuguriri	de	funii,
pe	triste	cheaguri	negre	
	 dorminde	pe	butuc…
de	va	să	vină	vremea,	
	 curând,	ca	să	mă	duc,
lumina-mi	curmezișă	
	 va	scăpăta-n	nebunii

cu	care-am	să	mă-ncârdui	
	 pornind	pe	căi	ce-apun,
ca	să-mpărţim	același	
	 dreptunghi	de	humă	rece
dospită-n	griul	toamnei	
	 ce,	fadă,	ne-o	petrece
de	la	mulţimea	vidă	
	 spre	pur-și-simplul:	un…

PERSPECTIVĂ

între	hăul	cerurilor	și	nadirul
adâncurilor	–

cuvântul,
numele,
fiinţa…
LUMINA		GRI		A		SĂRII

sunetul	ploii
ia	locul	sângelui
în	vene

treptat,
vibrarea	speriată	a	ierbii
capătă	tonalitatea	tenebroasă	
	 	 										a	abandonului

în	intervalul	dintre	moartea	aceasta
și	moartea	următoare
îi	acopăr	amăgirii	sânul	cu	obrazul

pentru	a	părea	un	pic	mai	fericit
decât	lumina	gri	a	sării
lăsate-n	urmă	de	plânsul	uni	orb

PORTRET  (III)

o	frunză	uscată	–	o	faţă
palid-arămie
cu	contururi	zimţate,

de	parcă	mi-ai	fi	schiţat	portretul
pe	un	perete	de	aer,
cu	genele

GEORGE NINA
ELIAN

Poesis



sintagme literare

9

Poesis

Candidatul perfect
	
Am	uitat	să-ţi	spun
am	intervievat	ieri	candidatul	perfect
are	tot	ce-i	trebuie	–	abilităţi,	experienţă,	comunicare	–	

dar,	când	am	puţin	timp
îmi	amintesc	cum	te	sunam	după
îmi	amintesc		cum		te-am	ales	și	pe	tine
numărându-ţi	vertebrele

și	gândul	acesta	mă	liniștește

o	singură	frică	mai	am
să	mă	așez	pe	iarbă
ca	nu	cumva	trupul	meu	care	te	iubește		de-acum	fără	mine
asemenea	unui	xerox
să	lase	în	urmă	forma	ta

și	peţitoarea	să	vadă	și	să	nu	spună	nimic

Circuit

Și	urmărește	iar	cum	cade	starea
Prin	secvenţele	astea-ţi	definești	chemarea
Sătul	de	cât	a	căzut	pe	tine	ploaia
Închide	ochii	și	simte	cum	te-aprinde-ncercarea
Când	timpul	te	sufocă	și	vocile-s	prea	multe
Iniţiază	procesul	și-o	să	devină	mute
Unde	te	refugiezi	când	n-o	să	mai	asculte
Cei	ce	erau	cu	tine	devin	doar	umbre	trecute
Prea	multe	filme	proaste-n	notele-astea	tăcute.
Îţi	conturezi	viitorul	în	forme	fără	culoare
De	fiecare	dată	când	cazi	observi	cât	de	puţin	mai	doare
Și-ncepi	să	percepi	fiecare	zi	ca	pe	o	încercare
Când	te	constrânge	spaţiul	preferi	să-mbrăţișezi	o	trădare
Epuizat	de	gânduri	nerostite	și	voci	înșelătoare—
Colecţionar	de	ruine	din	momente	trecătoare
Asigură-te	că-nchizi	ușa	după	ultima	plecare.

Activitate 

Lumini	violete	dansau
Pe	spatele	pisicilor	culcate	pe	pervaz
Descălţate	și	ude

Dincolo	de	gratiile	de	lână
Ploua	cu	peisaje	albe	și	negre
În	tablourile		care	se	scurgeau
Din	cui	spre	fereastră
Unde	pisicile	le	zgâriau	
	 	 și	se	întorceau	
Revoltate	înapoi	în	cui.		

Deconstrucții deductive

Când	timpul	se-așează	calm	pe	noptieră
Îmi	las	fericirea	să	zacă-n	scrumieră
Și	scrutez	nerăbdătoare	molateca-atmosferă
Pe	unde	ieri	pășea	vioaie,	astăzi	prizonieră.

Când	o	să	doarmă	praful	pe	decenta-mi	inspiraţie
Și	sensul	va	lipsi	profund	din	orice	conversaţie
Din	fiecare	străin	transformat	în	consumaţie—
Imbolduri	neglijente-anunţă	o	nouă	destinaţie.

Când	în	sfârșit	vor	fi	învinse	morile	din	gând
Cum	văd	în	mine	insomnia	și	absurdul	concurând—
Script	în	care	personaju-i	destinat	să	fie-nfrânt,
Distins	dramatism	obsesiv	hrănind	spiritul	flămând.

Derivat din forme ordinare

n-ai	decât	să-ţi	depășești	condiţia
tulpină	fără	coloană	vertebrală,
ţi-ai	înrădăcinat	în	tâmple	intuiţia
vizibil	dispari	când	se	usucă	cerneala.

dacă	ai	mai	putea	căuta	forme	noi
printre	sunete	mute	când	se	deschide	ușa
n-ai	mai	descâlci	atâtea	flăcări	în	foi
și	călca	prin	ţepi	ca	să-ţi	aduni	cenușa.

când	încetezi	să	mai	găsești	adăpost	în	cuget
răsfoiește	însetat	efectele	perverse,
dictează,	vor	scrie	după	tine	c-un	singur	deget—
metamorfoză	camuflată-n	controverse.

Din sensul clasic empatic

Gene	îngheţate	cad	haotic	peste	trupul	topit,
Larve	de	gânduri	încinse	dincolo	de	aburi—
Desprinde-ţi	privirea	din	colţul	în	flăcări
Să-ţi	acopere	ploaia	nudul	dezvelit	la	răsărit.

Dantelă	desenată	pe	chipul	adormit	între	vicii,
Armonii	pătrunse	de	magnetismul	solistului
Când	lumina-l	împinge	pe	scena-ntunericului—
Un	public	absent	în	barul	sculptat	în	drame	și	capricii.

Prin	companie	reflexivă	dame	vampe	pășesc	pe	diamante,	
În	urma	lor	se	prăbușesc	destine	și	se	deschide	pământul—
Cântare	scursă-n	orizont	prin	contur	și	discrepanţe
Percepţii	clar	distorsionate	și	fără	sens	cuvântul.

IONELA VIOLETA 
ANCIU
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IRINA LUCIA
MIHALCA
Amprentele noastre 
  
O	inimă	plânge	în	cuvinte,
o	amară	constatare	
sau	un	dulce	avertisment,	
ameţitor	ca	şi	un	lucru	
	 											amânat	mult	timp	
de	teama	riscului	de	a	te	risipi,	
din	prea	multă	plăcere.
Ai	grijă	de	visele	tale	
şi	nu	uita	de	frumuseţea	nopţii!	
  
Pe	unde	treci	îţi	laşi	amprenta,		
un	timp	trăit	împreună,	
perle	sub	valuri,
un	semn,	nufărul	deschis	în	palme,
un	talisman	ascuns	în	suflet,	
o	hoya	albă	care-mi	vorbeşte	
	 	 													în	locul	tău,	
roua	de	pe	flori	
înşirată	pe	lanţul	de	la	gât
şi	dulcele	emoţiei	rodiului		înflorit.
O	lume	de	poveste	
risipită	în	ochi	cu	mare	dăruire!	
Ce	mult	contează	să	rămâi	cu	un	semn,	
vibraţia	dispare	abia	atunci	când	
se	vindecă	locul	marcat	de	emoţie!		
  
Chiar	dacă	nu	eşti	aici,	
	 								poţi	schimba	ceva	în	bine,	
cu	siguranţă	vei	purta	şi	un	nume,	
ca	un	copac	în	anotimp	de	toamnă,		
multe	frunze,	multe	crengi,		
fără	un	traseu,	
fără	o	destinaţie,	fără	cuvinte,	
doar	trunchiul	rămâne	
	 								bine	înfipt	în	pământ.	
Îi	dai	un	nume	trunchiului	
şi-aştepţi	iar	primăvara...	
Chiar	dacă	peste	toate	vine	toamna,	
vântul	va	scoate	la	lumină	
	 								urmele	noastre!		
  
Doar	trecerea	timpului	şi	noi,	
noi	fără	vârstă,	
sărutul	cerului	şi-al	pământului...	
  
Dragostea	mea	pentru	tine
nu	se	va	stinge,	
înconjurată	de-această	
	 												strălucitoare	lumină.	

Dacă	întinzi	mâna	mă	vei	atinge,		
după	lumina	ta	te	voi	găsi!		
Rezonezi	în	mine,	în	sufletul	meu,		
în	paşii	mei,	în	trecut,	prezent	şi	viitor.	
Sunt	aici,	îţi	ating	sufletul,		
îţi	sărut	inima	
înainte	de	a	mă	topi	toată	în	tine,	
mii	de	voaluri	se	desprind,	
unul	câte	unul,	în	timp	ce	
	 												totul	se	ridică.
Există	şase	râuri	care	separă	
tărâmul	lui	Hades	de	lumea	viilor,	
dacă	ne	trezim,	suntem	vii,	
dacă	ne	căutăm,	mereu,	suntem	vii,
iar	când	ne	pierdem	
tot	vii	suntem,
firul	care	ne	leagă	este	subţire,
visul	care	ne	uneşte	este	străveziu.	
Există	frânturi	de	vis	
şi	existăm	noi,	cei	care	încercăm	
să	unim	piesele	de	puzzle,
există	o	singură	lacrimă	
şi	aceea	este	
Hinc	illae	lacrimae...

Nu	ştii	cât	sânge,	câte	lacrimi,	
cât	pustiu	şi	câtă	suferinţă	
însoţesc	o	călătorie.	

Să	urci	sau	să	cobori	după	ce-ai	urcat,	
este,	oare,	aspra	enigmă	a	vieţii?			
	

Călătoria  
		
Simfonia	cuvintelor	destrămate		
pe	aripi	divine	te	înalţă.		
Scrisă	sunt	în	tine,	
am	intrat	brusc,	
te	întrebi	unde	ai	intrat.	
Da,	singuri	
în	fiecare	din	aproapele	nostru!			
	
Cartea	vieţii	din	noi.		
Şi	ei	sunt	o	filă,	iar	cartea	e	viaţa!			
Rupi	din	poveste,	o	carte	citită	frenetic,		
pagină	cu	pagină	
pătrunzi		în	miezul	clipei.
Dintr-o	noapte	târzie,	
prin	unduirile	flăcării,	captezi	esenţa.	

Poesis

Tălmăcit	şi	răstălmăcit	împarţi	
ţesătura	viselor,	cotidianul	zilelor,		
simţurile	devin	nuduri,	dezbracă	fiinţa.	
Ce	merităm,	totul	sau	nimic?	
O	iubire	mai	mare!	
  
Cu	fiecare	picătură	de	culoare
îţi	bate	inima,		
pare	că	totul	se	roteşte	în	jurul	tău,	
căutarea	continuă,	
nu	se	termină	niciodată,	
o	călătorie	spre	necunoscut.	
Vrem	să	ne	cunoaştem,	
am	mai	făcut	câţiva	paşi,	
prin	noi,	în	noi.	
Aici	e	taina,	unirea	în	noi	înşine!	
		
Mai	aproape	de	adevăr	
unde	aflăm	adevărul,	
în	oglindirea	lumii,	în	afară?	
E	timpul	tăcerii,	e	timpul	liniştii!	

Priveşte cu înțelegere 
totul în jur

Privește	cu	înţelegere	totul	n	jur!
Mult	prea	târziu	ne	va	fi	să	ocolim
stâncile	ce	ne-au	epuizat	zborul
trezit	de	clopoţeii	câmpului	nostru.	
  
Privește	cu	uimire
pescărușii	ce	plutesc	deasupra	mării,
precipitându-se	spre	ultimul	salt.
  
Mult	mai	mult	va	ploua	când
ne	vom	acoperi	gândurile
din	ochii	păsării	phoenix	oarbe	de	iubire.
  
Privește	cu	bucurie
agitaţia	copiilor	urcând	tobogane,	
	 	 	 										fericiţi
ca	frunzele	desprinse,
cuprinse	de	morajul	zborului.
  
Un	cerc	în	care	ne	vom	întoarce,
primul	și	ultimul	zbor
visat	de	mugurele
ieșit	în	călătoria	spiralată	a	vieţii.
  
Pentru	a	atinge	pământul	se	grăbește,
în	drum	spre	rădăcini,
pentru	a	porni	în	sevă	
	 									spre	viitorii	muguri,
de	unde-și	va	relua	zborul,
mereu	primul	și	ultimul,	la	infinit.
  
Privește	cu	atenţie	bătrânii
sprijiniţi	în	baston,	urmărind	copiii
care	aleargă	spre	tobogan.
Privește	cu	înţelegere	totul	în	jur!
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PILCHIN
femeia de iubit

sunt	rusoaică	la	bucureşti
şi	româncă	la	moscova
dar	în	patul	tău
sunt	femeia	de	iubit
femeia	de	atins
femeia	de	legănat
femeia	de	înţeles

în vârf de degete

toţi	vor	iubire	amor	sau
măcar	o	noapte	furtunoasă
mai	presus	de	toate	
e	tandreţea
atingerea	ce	pare	să	fie
spiritul	concentrat
în	vârf	de	degete

ce	tandru	e
amorul	tantric

catren frământat 

mâinile	tale	mă	plămădesc
mă	frământă	ca	pe	o	pâine
şi	din	drojdia	iubirii	noastre
mă	fac	rumenă	caldă	
	 	 şi	aburindă
în	unele	zile
mi-e	ruşine	să	dau	ochii
cu	vecinii	de	bloc
mereu	mă	întreb
dacă	ei	aud
cum	tu	plămădeşti
şi	apoi	frămânţi	aluatul

nu meridiane 
    ci paralele

în	mesopotamia	mea
nordul	şi	sudul
ca	vârfurile	unui	ou	faberge
se	bat	de	mult	ca

într-un	război	civil
care	e	mai	de	care
pe	când	miezul	ei
ca	un	bănuţ	de	sămânţă
îşi	face	treaba

goodbye my love   
          goodbye

în	ucraina	mai	nou
a	căzut	un	lenin
l-au	dat	jos
goodbye	my	love	goodbye
şi	mă	gândesc	la	tine
dacă	ai	pe	birou
în	maşină
dacă	fotografia	lui
îţi	sfredeleşte	ceafa
ca	pe	timpuri?
ai	vreo	mapă	roşie
cu	imaginea	lui	pe	ea?
dacă	aş	avea	
un	bust	cu	lenin
i-aş	pune	o	beretă
i-aş	lega	o	eşarfă
să	fie	mai	trendy
m-aş	juca	şi	ca	o	barbie
lenin	ar	fi	păpuşa	mea
aşa	cum	a	şi	fost
păpuşa	copilăriei	noastre
o	ştiu	toţi	cei	care-i	
mai	reţin	chipul
cu	bucle	de	înger
de	pe	steluţele	
acelea	roşii

sms-ul sulamitei 

sânii	mei	sunt	
două	turnuri
cu	două	tunuri
fortăreaţa	ta	
în	care	istoria	
se	consumă	
într-o	noapte
sunt	eu

vitea lovely vitea

la	5	ani
când	mă	pupase	vitea
după	grădiniţă
nu	departe	de	odessa
am	înţeles	că	sunt
lucruri	care	nu	se	fac	
în	văzul	tuturor
altfel	mereu	există	riscul
să	fii	arătat	cu	degetul
de	atunci	prefer
dansurile	după	perdea
ca	în	teatrul	de	umbre

geloziile erau 
de papirus

biblioteca	din	alexandria	
nu	era	pat	conjugal	
cărţile	deloc	declaraţii	
	 	 de	amor		
cuvinte	surde	
în	faţa	tăcerii	
hainele	nu	cădeau	pe	covor	
muţenia	cădea	
ne	certam	ca	doi	amanţi	
fără	să	ne	fi	iubit	
geloziile	erau	de	papirus	
de	palimpsest	cultural	
erau	toate	
	

cum simte domnişoara 
smilla zăpada 

spaţiul	în	nordul	
groenlandei	
se	măsoară	în	vise	

ce	topografie	onirică	

morfologia	glaciară	
iată	unica	ştiinţă	
adevărată

cum	simte	domnişoara	
smilla	zăpada?

galben de 
(i)van gogh 

nufărul	galben	
plutitor	
soare	nocturn	

senin	şi	acut	
ademenesc	rapiţa	
o	adorm	în	snopi	
	

gheişa	adună		
nuferii	galbeni	
îi	soarbe	

neobişnuita	bucurie	
de	nuferi	şi	galben		
şi	rapiţă

iubirea şi estetica 
urâtului

după	ce	ne	iubim	
toată	noaptea
sau	stăm	treji	
unul	lângă	altul
facem	riduri
ochii	se	sting
îmbătrânim
ne	urâţim
cu	tine
nu	mi-e	frică
nici	de	moarte

salate cu ulei 
de floarea soarelui

mă	pictase	în	ulei
când	dormeam	pe	canapea
m-am	trezit	am	şters	
cromatica	pastelată
am	aruncat	lentilele	roz
azi	nu	mai	frecventez	
expoziţii	cu	picturi
mă	limitez	la	salatele
cu	ulei	de	floarea	soarelui

Malenikaya Maşa

uneori	mă	gândesc	
	 la	mama	tata
eu	mică	şi	steluţa	lui	lenin
pe	care	mi-a	dat-o	iura	
	 în	şcoala	rusă
colegul	care	îmi	ducea	
	 uneori	geanta
şi	îmi	scria	bileţele	de	amor
destul	de	inspirate	pentru
un	octombrel	
	 din	clasa	a	doua
maşa	a	crescut	de	mult
maşa	a	fugit	din
pădurea	cu	urşi
maşa	a	fugit	din	ţara
în	care	oamenii	erau	egali
egali	cu	zero
mi-e	frică	însă	şi	de
ecuaţia	zilei	de	azi
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TIMUC
toamna mea  de-acum
ce	frumos	ești,	ce	frumos	ţi-e	zumzetul,	
ce	frumos	ţi-e	acest	apus	și	răsăritul	
în	care	mi-ai	spus	că	mă	duci	și	mă	așezi
și-mi	deschizi	visele	și	porţile	
și	crezi	că	poţi	să	mă	înveţi
tainic	cum	se	lasă	seara	pe	o	faţă	de	copil,	
pe	o	rochie	de	mătasă

ce		frumos	e	la	tine-n	celule,	
ce	frumos	e-n	aceste	libelule
în	care	mi-ai	adus	inima	și	mi-ai	pus	pe	ea	
sticla	de	șampanie
și	un	fel	de-a	uita	iarba
ce	frumos	trecea,	ce	frumos	murea,	
ce	frumos	era	
pe	ploaie	să	mergi	și	să	mă	culegi	și	să-mi	întinzi	
tăcerea	înochi	de	fluture
iubirea	să	se	scuture
pe	rochii	lungi,	pe	bluze	și	pe	vii,	
ce	frumos	știi
să	porţi	frica	duminica,	marea,	cercurile	și	miercurile
și	zilele	toate-ntre	coperţi	de	ceară	
se	topesc	prima	oară,	
când	iubindu-mă
nu	mai	ești	tu,	ce	frumos	e	acu,	e	cândva,	e	cumva
dragostea-ntr-un	chimval	de	catifea	și	secretele	toate
de	singurătate	se	sparg	ca	baloanele	de	săpun
pe	un	drum
pe	alt	drum...
în	toamna	mea	de-acum...	

O iubire de-o noapte
sufletul	meu	e	încrustat	pe	indicatorul	
de	trecere	dintr-o	viaţă	în	alta		
când	
nimfele	își	despletesc	suferinţa	
și-o	lasă	liberă	
să	curgă	pe	umeri
îngerul	s-a	plictisit	așteptându-te		
și	se	joacă	în	nisip	cu	imaginea	mea,	
cu	imaginea	ta	
cum	se	joacă	un	copil	cu	păpușile	
nefericite
între	noi	e	distanţa	dintre	fericiri	
ca	un	indicator	de	circulaţie	pe	strada	existenţei	
în	fiecare	zi	mi-e	dor	de	tine
scrie	peste	toate	lucrurile	
peste	aer	și	peste	calea	ferată		
e	scris	
sufletul	meu	care	așteaptă	trenurile	
și	coboară	întotdeauna	cu	tot	fastul	

o	iubire	de-o	noapte	
mă	ia	la	braţ	
și	așa	așteptăm	împreună		
altă	viaţă...

Fără iubire să nu vii deloc
fără	iubire	să	nu	mergi,	să	nu	calci	pe	iarbă,		
să	nu	lovești	cu	palma	zorii,	fii	atent,	să	nu	topești	lumina	
când	mergi	apăsat	pe	zăpadă	ca	norii,	să	nu	mergi	fără	iubire	
prin	zăpadă,	să	nu	te	vadă	cinevacu	picioarele	goale	
	 	 				fără	iubire	pe	iarba	de	pe	strada	mea...	
fără	iubire	să	nu-mi	scrii	niciodată,	poștașii	nu-mi	aduc		
scrisori	de	rând,	nu	pot,	nu	vor	nici	ei	oricum	să	treacă	
de	ușa	care	se	deschide-n	gând	
și	nu	au	voie	
scrisori	fără	iubire	să	ducă	pe	pământ...	

fără	iubire	să	nu	vii,	să	nu	stai	în	poarta	dimineţii	mele	
ca	un	vin	cu	aromă	de	struguri	reci,	să	nu	calci		
zăpada	fără	iubire,	să	nu	privești	cum	ninge	în	fire,	
	 	 	 	 	 cum	vin	copiii	
și	se	culcă	într-o	poveste	seara,	cum	dorm	vrăbiile	
	 	 	 cu	aripileîntinse	printre	vise	
fără	iubire	să	nu-mi	citești	în	ochi	
umbre	nescrise...	

fără	iubire	să	nu	mori,	să	nu	trăiești,	să	nu	le	faci	cuvintelor	
trup	gol,	să	nu	calci	așa	printre	fiinţe,	
să	nu-mi	dai	telefon,	fără	iubire	nu	are	ton,	fără	iubire	nu	plouă,	
	 	 			nu	ninge,	nu-i	în	oraș	nici	ziua	ca	o	minge	
și	nu-i	în	univers	vreun	loc	
să	mergi	prin	el		
ca	iarna	fără	foc	
fără	iubire	să	nu	vii	deloc...

Vino şi pleacă!

lasă-mă	acum,	lasă-mă	o	vreme	cu	ochii	deschiși
să	privesc	arbuștii	și	băieţii	frumoși,	să-i	pun	în	buzunare
pe	cei	mai	buni,	să	iau	fructe	în	palme
și	să	le	coc	iubirea	la	soare…

ia-mă	de	mână	acum,	spune-mi	cuvinte	înalte,	ca	niște	prinţi
să	fie	ele,	ca	niște	oacheși	bărbaţi,	ia-mă	cu	tine
în	munţi,	lasă-mă	să	fiu	pantalonii	tăi	scurţi,
amăgește-mă,	dacă	vrei,	lasă-mă	acum,	
ia-mă	de	mână,
nu,	nu	vreau	să	mă	iei!

vino	și	pleacă,	în	același	timp,	ia-mă	și	
lasă-mă	cu	tine	pe	chip,	desenează-te	frumos	pe	sprâncene
și	lasă-mă	să	fiu	o	secundă	
ochiul	tău,	gândul	tău,
lungimea	ta	de	undă…

hai,	vino,	hai,	pleacă,	fă	să-mi	încapă
dorinţele	toate	într-un	bol	de	apă,	fă	să-mi	fie	degetele
ca	niște	scrisori	de	dragoste	și	de	ură...

hai,	vino,	vino	o	dată	fără	măsură,
fără	hamuri	în	ochi,	fără	gratii	în	degete,	
ascunde-te	în	mine	când	te	alung,
fă-te	Eu	repede,	repede…
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MARIAN
HOTCA
aici nu mai este pace

timpul	ca	o	carie	de	dulap	
	 	 roade	întâmplările
în	singurătatea	ochilor	
el	mă	vede,	el	mă	soarbe
și-mi	dă	rumegușul

întind	mâna	către	el	-	
timpul	e	o	menghină	ce	avansează	
suspect	între	noi	

nu	mai	știu	unde	mi-am	pus	
	 	 visele	impure	
cred	că	am	făcut	focul	cu	ele	
și	soarele	l-am	înfășurat	
în	ziare	ude

/plouă/

uneori	e	tragic	să	te	trezești	fără	vise
mai	bine	ai	fi	o	piatră	
scuipată	de	toţi	trecătorii
decât	să	vezi	că	totul	se	contractă	
într-o	moarte	inevitabilă	și
fără	zahăr	pentru	cafea	

afară	plouă	mai	tare	cu	sânge	
din	nori	infestaţi	cu	plumb

aici	nu	mai	este	pace
aici	nu	mai	sunt	vise	

zbor 

zboară	cuvinte	cu	aripi	de	sânge
înghesuindu-se	
într-un	sertar	al	inimii	
ca-ntr-un	spital	

cuvintele	bolnave
dorm	în	sertare	de	inimă
zic	eu
se	vindecă	acolo
după	multe	săptămâni	de	repaos

și	când	mai	dispare	din	viaţa	noastră
câte	o	stea	
câte	o	frunză
sau	o	floare	

umbra	acelor	cuvinte	suferind
iese	la	lumină	
sfidând	boala

zborul	bolii	de	poezie	

paşi prin aer 

pașii	prin	aer	ne	cunosc	visele
picioarele	ne	plimbă	neîncetat	
	 	 										prin	univers
ploaia	luminii	pierde	în	apă	
	 	 			lacrima	soarelui

este	un	peisaj	obscur
plin	de	gunoaie
plin	de	fum
plin	de	sânge
un	peisaj	al	sfârșitului	incipient	

mi-am	tăiat	carnea	
ce	îmi	ţinea	sufletul	exilat	între	oase

acum	pot	să	mă	rotesc	
ca	un	fus	în	mâna	nimicului

și	să	strig	după	mine	

naşteri 

în	singurătatea	pământului
pietrele	nasc	pietre	stinghere
somnul	naște	vise	
stelele	nasc	lacrimi	pe	flori	
râul	naște	nisip	pe	maluri	
cuvintele	moarte
nasc	continuu	întrebări
pentru	tăcere

inima pietrei 

iată	ce	vei	vedea	în	inima	pietrei:
golul	cum	se	înalţă	în	alt	gol
umbra	apei	ca	o	sinucigașă	
între	nisipuri
stropite	de	sânge

restul	e	doar	o	vedenie	
pentru	corpuri	transparente	

întindere 

întinderea	de	planete
nu	se	sfârșește	în	acest	timp
ţin	mâna	în	soare	
să-mi	fie	cald	și	să	nu	tremur

ochii	răsuflă	blânzi	
perfecţiunea	plânsului
ca	un	izvor	muribund
ce	se	revarsă	fără	să	vrea
într-un	mormânt	gol	

înveliş

învelișul	îngerului
e	pasărea	ce	cântă	în	cuibul	inimii
fără	să-și	ceară	
zborul	către	soare

voi	pleca	între	pietre
lăsându-mi	greutatea
să	putrezească	
în	capcana	luminii	

peisajul	halucinatoriu	
ca	o	panteră	oarbă
mă	face	să-mi	fie	cald
în	coloana	vertebrală	

și	mă	încolţește	
în	orice	moment	
al	inexistenţei	

cronomorfism

atras	de	nefiinţă
cobor	în	minunea	căderii
ca	o	ploaie	ce	arde		
în	jocul	ceasului

tu	care	îmi	sfâșii	pașii	adânci	pe	nisip	
de	ce	mi-ai	îngheţat	somnul	
când	am	început	să	văd	și	eu
îngerii

după	ce	umbra	mă	va	durea	
	 	 		de	la	atâtea	căderi
îmi	voi	făuri	din	sarea	rămasă
pe	fundul	mării
un	ochi	alb	prin	care		
voi	putea	vedea	
un	înger	topit
sau	chiar	durerea	
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MIHAELA 
OANCEA
Nodul unei clipe

Tu	știi	ce	vechime	are
viaţa	asta	fosilizată,
capturată	în	straturi	de	rocă?
Înghesuiţi	
precum	trilobiţii	și	moluștele	
care	zac	
în	cochilia	unei	așteptări	betegite,
asfinţite	într-un	rid,
ne	întrebăm
ce	s-a	ales	de	cerbul
cu	gâtul	cufundat	în	somn.
Poate	ne-ar	fi	învăţat	
cum	să	nu	adormim,
dar	s-a	grăbit
să	facă	nod	unei	clipe.
Cad	peste	umeri
priviri	rămuroase
și	constatăm	
că	moartea	oftează	
și	împarte	cu	noi	
aceeași	bancă.

Necesitatea cuielor

Ţipătul	a	despicat	liniștea
capturată	din	rugul
pe	care	a	ars	nesomnul
de	când	te-ai	pierdut	
în	cartografierea	de	ce-urilor
și-n	umbre	orfane
ce	desenează	alb	pe	asfalt
retina	timpului
cu	tot	cu	gresiile	lui	siluriene,
cu	peștii	osoși,	
cu	lut,	trădare	și	cuie,
cât	mai	multe	cuie	-
și	asta	pentru	a	fi	suficiente
oricâtor	viitoare
răstigniri.

Târziul din noi

Pe	cele	două	ţărmuri
plouă	îngândurat.

Sferele	grele,
ca	de	pâslă	albastră,
letargice,	mai	tălmăcesc
despre	începuturi.
Tot	plouă,
plouă
cu	clipe	dezgolite,
furișate-n	nadir.
De-atunci
au	tot	murit
una	în	miezul	celeilalte.
De-atunci
s-au	statornicit
în	privirile	noastre
zăpezi	nedezlegate
și-o	senzaţie	de	târziu.
S-au	sfărâmat	dimineţi
sub	pleoape
și,	între	timp,
s-a	făcut	noapte.

Aromitoare veşnicie

Un	fluier	răsună	aici,	pe	aproape.
Mai	sus,	într-un	joc	inocent,
norii	se	trag	de	mustăţi;
din	când	în	când,	admirativ,
fac	reverenţe	ciocârliilor
ce	nu	se	opresc	să	respire,
ci	zboară	și	cântă	de	dor.
Așa-i	că	nu	ai	sesizat	când,
ștrengărește,
cineva	a	dat	iama	prin	oveze?
De-ai	fi	mai	atent,	ai	afla
că	îngerii	zornăie
în	miezul	bulgărilor	de	lumină
când	sădesc	
seminţele	
aromitoarei	veșnicii.

De-a şoarecele şi pisica

Crezând	
că	nu	mă	mai	poate	surprinde	nimic,
cu	greu	am	acceptat

prezenţa,	dar	mai	ales
durerea	acelui	tu	
insinuat	în	torace,
prefirat	în	zilele	ce	alergau	rătăcite
pe	te	miri	unde
în	căutarea	asiduă	
a	vieţii.
Termometrul	se	stricase,
iar	clipa	se-nţepenise	
în	zimţii	cărnoși	
ai	vremurilor	pe	care	le	trăiam.
M-am	jucat	de-a	șoarecele	și	pisica
până	când	între	vânător	și	vânat	
n-a	mai	existat	
nicio	diferenţă..	

Osatura tăcerii

Întrebările	se	iveau	între	noi
precum	flora	spontană,	
dar	celulele	tăcerii	le	dilatai
atât	de	mult,	încât	îmbrăţișau	
scheletele	de	corali
din	mările	calde
și	chiar	o	sanda	părăsită	în	Cuaternar.
Stăpân	al	acestei	osaturi	a	tăcerii,
deveneai	un	laviu	de	pe	care	ușor-ușor
plecau	toate	umbrele
într-o	necunoscută	procesiune	
funerară;
păstrai	un	surâs	gol,
înflorit	orgolios.
Nu	te-am	mai	deranjat.

Evanescență

Caniculă.	Aștepţi	la	rând,	iar	cel	de	
												dinaintea	ta,	culmea,	ești	tot	tu,	
un	tu	sâcâitor	de	indiscret.	Nimeni	
												nu	mai	înaintează	și	toţi
își	uită	privirile	în	ochii	tăi,	
												ba	chiar	vorbesc	în	șoaptă
ca	și	când	ar	veghea	la	căpătâiul	
												vreunui	muribund.
Tăcere	surdă	și	o	stranie	senzaţie	
												de	evanescenţă	-
ultimele	picături	de	soare	
												șiroiesc	pe	trotuar.
Pretutindeni	simţi	un	soi	de	prăbușire;
asculţi	sacadatele	bătăi	de	cord
și	ucizi	senzaţia	eternităţii.
Fereastra,	a	lumii	troiţă,
s-a	cicatrizat
și-a	apus.
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NUÞA
CRÃCIUN
malul adâncit al cuvintelor

când	devii	trist	rămâi	singur	în	pragul	casei	tale
ca	un	copac	ce	nu	cunoaşte	libertatea	mersului
te	slujeşti	de	cuvinte	ca	de	o	plasă	de	prins	muşte
atâtea	lovituri	de	ciocan	în	piatra	filozofală
şi	nimic	nu	explică	moartea
construieşti	singur	temniţe	în	care	îţi	închizi	pe	viaţă	culorile
laşi	liber	negru	culoare	pe	care	poţi	fredona	în	voie
după	îndoielile	sufletului	tău
noaptea	te	ucide	sub	poveri	pe	care	nu	le	mai	poţi	duce
nu	ai	găsit	nicio	divinitate	care	să	dăinuie
care	să-ţi	mişte	puţin	sufletul
aşa	cum	ceaiul	luat	împreună	după	clipele	de	dragoste
îţi	înmuia	oasele
că	simţeai	cum	dormeau	în	tine	toţi	îngerii	şi	visau	liber
istorii	simple	fără	eroi	şi	fără	cuceriri

acum	cuvintele	ţi-au	îmbătrânit	subit
iar	moartea	lor	nu	e	decât	un	mod	de	a	marca	timpul
un	tic	ceva	mecanic	ce	învârteşte	lumea	pe	degete
cu	sens	fără	sens	nu-ţi	mai	pasă
ca-ntr-un	muzeu	în	care	nu	se	mai	moare
se	alunecă	doar	dintr-un	timp	în	altul
până	când	oamenii	din	jur	devin	oameni	normali
iar	normalitatea	o	uşă	falsă
mai	falsă	decât	zâmbetul	Mona		Lisei

progresie paralelă şi inversă

de	fiecare	dată	când	îmi	vorbeşti	se	ridică	o	ecluză
mă	risipesc	prin	fereastra	deschisă	peste	oraş

vidul	din	mine	este	o	fantasmă
o	aud	cum	mă	devorează	într-o	progresie	riguros	paralelă
spectacol	invizibil	pentru	câinele	mort	de	pe	drum

în	după-amiaza	aceea	de	toamnă	paşii	tăi	loveau
loveau	cu	precizie	în	acelaşi	loc
lumina	nu	găsea	pe	unde	să	se	strecoare	înăuntru
ne	măcina	de	vii	ca	un	morar	conştiincios

oraşul	se	agăta	de	noi	câinele	mort	de	pe	drum	în	toiul	amiezii
îmbătrânea	din	belşug	cu	sutele	de	ani	ce	dormitau	în	el
ca-ntr-o	peşteră
într-o	progresie	riguros	paralelă	şi	inversă

vremea	se	umplea	şi	se	golea	alternativ
ochii	noştri	un	amestec	de	apă	moartă	şi	peşti
nimic	nu	mai	trecea	prin	ei	în	clipa	aceea

iubitule	suntem	prea	singuri	ca	să	nu	iubim

meditație în umbra unei dimineți

nimic	nu	mai	creşte	în	noi
doar	umbra	acestei	dimineţi
în	care	înveţi	cum	să	fugi	gol	prin	ploaie
să	te	speli	de	păcate	cu	apa	cerului

povestea	iubirii	din	memorie
se	scrie	în	temniţa	unei	zile	de	toamnă
când	te	declari	mulţumit	cu	toată	năvala	de	frunze
căzută	peste	visele	tale	necoapte

ai	învăţat	să-ţi	suporţi	viaţa	peticită
cu	gândul	la	îngerul	din	vitrina	copilăriei
care	îţi	zâmbea	iar	tu	simţeai	cum	timpul
se	lipea	de	zâmbetul	lui

acum	tac	cuvintele	deschid	labirinturi	în	noi
între	două	îmbrăţişări	prea	îndepărtate	
tăcerea	e	o	scorbură
te	cuibăreşti	în	ea	şi	priveşti
cum	ploaia	ia	forme	melancolice

ce	temniţe	ciudate	are	viaţa
cum	închide	în	ea	iubirile	noastre	paralele
ca	două	linii	de	cale	ferată

piruetă în umbra unui zmeu de hârtie

în	fiecare	dimineaţă	te	trezeşti	copil

povestea ultimei tristeți

stai	pe	podul	de	lemn	arcuit	peste	balta	sângerie
a	nopţii	şi	numeri	ferestrele	luminate
dincolo	se	doarme	elegant	cu	pijamaua	călcată	la	dungă

în	târgul	de	la	marginea	oraşului	se	vând	inimi
cumperi	en-gros	în	unele	te	poţi	naşte	din	nou
te	ascunzi	în	spatele	lor	un	fierăstrău	îţi	numără	hoţiile
nu	simţi	nimic	doar	plânsul	zgomotos	al	lunii
pe	potecile	din	cimitire
parcă	te-ai	fi	născut	acolo	recunoşti	locul
şi	frigul	şi	pasărea	neagră	ce-ţi	plânge	pe	umăr
ai	vrea	să-i	vorbeşti	dar	limba	ta	nu	ştie	să	ispitească
clipoceşte	ciudat	ca	un	ochi	de	fântână
când	coboară	în	el	ciutura

cineva	îţi	toarnă	generos	vin	în	pahar
însetată	bei
apoi	cânţi	cu	gâtul	prins	în	laţul	spânzurătorii
scaunul	de	sub	tălpile	tale	cântă	și	el

dormi	îţi	şopteste	îngerul	păsării	dormi
liniştea	urlă	la	semnul	unui	fulger
se	sperie	pasărea	îşi	face	cuib	între	coastele	tale

simţi	cum	ţi	se	vindecă	frigul	din	oase

Poesis
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NUÞA ISTRATE
GANGAN
n-ai să ştii dacă eu

piele	caldă
irresistible
vocea	mea	sfârşită
într-un	geamăt	adânc
transfuzie	erotică
sub		arama	pielii	tale

în	noaptea	singurătăţii
n-ai	să	ştii
dacă	femeie	sau	închipuire
ţi	s-a	prelins	sub	trup
într-o	încleştare	catifelată
de	picioare	prelungi
şi	buze	muşcate	sub	săruturi	barbare
dacă	eu
sau	o	fată	morgana
a	rămas	prinsă	în	lanţul	sângelui	tău

poate	n-am	plecat	niciodată
sau	poate
doar	amintirea	mea	mai	persistă
învăluită	în	parfumul
ultimei	noastre	nopţi

anotimpul singurătății tale

mă	iubeşti
aşa	cum	ai	iubi	un	anotimp
înfrunzit	sub	pielea	singurătăţilor	tale
acolo	unde	te	ascunzi
când	nimeni	nu-ţi	mai	poate	tivi	noaptea
cu	blânde	insomnii

nici	ochii	verzi	ai	toamnei	mele
nu	mai	au	puterea
să	te	desfacă	din	sfâşierea	
	 	 acestei	melancolii
din	tăcerile	acestea	îndelungi,	darling

mă	iubeşti
ca	pe	o	evă	nepedepsită	încă
şi-mi	juri
că	n-ai	să	mă	mai	naşti		din	coasta	ta
pentru	că	n-am	ales	să-ţi	fiu
femeie
ci	anotimpul	singurătăţii	tale

fin. the end. конец

m-am	oprit	la	o	spulberare	distanţă	
	 	 	 		de	inima	ta
te-ai	oprit	la	minutul	doi
din	acest	love	story		
e	doar	un	scurt	metraj,	domnule
eu	nu	sunt	karenina
tu	nu	esti	vronsky	
aşa	că	rolurile	au	fost	jucate

tu	vei	sfârşi	în	filmul	altcuiva
eu	voi	fi	eroina	altei	poveşti
ştii	însă	că	happy-end-urile	nu	există
iar	eu
oh
eu	ştiu	deja
că	din	inimă	rănită	nu	se	moare

fin
the	end
конец

toată această întâmplare

miroase	a	moarte	blândă
toată	această	întâmplare
dintre	noi

uneori	îmi	acopăr	ochii	cu	un	voal	negru
ca	atunci	când	acoperi	
	 oglinda	unui	mort
alteori	îmi	scot	rochia	
	 sub	biciul	primei	ploi
și	îmi	las	sânii	frământaţi	
	 de	palme	umede	și	reci
neputinţa
hidră	nesatisfăcută
îmi	linge	aspru	coapsa
oarbă
încerc	să-ţi	desluşesc	semnul	
	 lăsat	la	plecare
dar	zidul	îşi	strânge	carcasa
şi	noaptea	mă	împresoară	agonizant

voalul	negru
pielea	udă
sânii	întăriţi		de	frig	şi	de	nevoie

miroase	a	iubire
toată	această	întâmplare
dintre	noi

Inevitabil

la	capătul	fiecărei	nopţi
te	așteaptă	o	dimineaţă	sticloasă
ca	o	cobra	în	așteptare
își	ascute	veninul
pe	sabia	sângelui	tău

nu
nu	poţi	muri	liniștit
viaţa	își	repetă	delirantele	greșeli

desigur

pielea	știe	tăișul
ochii	au	văzut	durerea	în	carne	și	oase
nu	ești	zâna	intangibilă
nu	ești	la	femme	fatale
deși	la	sânul	tău	de	bella	donna
s-au	încălzit	cândva	șerpii

trage-ţi	pătura	peste	cap
cuprinde-ţi	noaptea	în	braţe
și	doarme-ţi	somnul,	femeie
ai	învăţat	lecţia

de	ce	privești	cobra	fără	teamă
fix
ca	și	cum	tu	ai	fi	aceea	care
își	pregătește	mușcătura	fatală

Noli me tangere

nu-mi	lăsa	palma	să	te	atingă
nici	gura	să	te	cuprindă	
	 	 în	sfâșieri	adânci
nu-mi	lăsa	ochii
să-ţi	jefuiască	lumina
bărbat	orb	surd	mut
nu	păși	pe	terenul	minat	al	inimii	mele
în	adâncimile	acestea
s-au	sinucis	iubiri	neidentificate
carnea	lor	s-a	strâns	
	 	 în	jurul	oaselor	mele
între	agonie	și	extaz
nu	este	decât	un	pas
o	punte	fragil	arcuită
peste	prăpăstii	hulpave

noli	me	tangere

am	murit	cu	fiecare	iubire
m-am	întors	doar	ca	să	mor	din	nou
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Poesis

îţi	este	sete
bucăţi	de	parte	femeiască
stau	gata	să	te	domolească
despre	noi	şi	despre	cealaltă	lume
vezi	alături

am	tendinţa	de	a	juca	multe	chipuri
niciodată	pe	al	meu

suntem	copii	de	interior
alegem	pasărea	care	ne	omoară
actul	acesta	e	o	centrifugă
ne	răsuceşte	şi	apoi	ne	taie	mărunt

prea departe de mine

vorbim	despre	un	traseu	deformat
ca	despre	o	activitate	sexuală	a	îngerilor

un	nod	în	gât
imagini	mărunte
o	revelaţie	instalată	în	creştet
după	o	beţie

prea	departe	de	mine
să	pot	să	îmi	regăsesc	lumea

dezbrăcaţi	şi	desfiguraţi
parcă	totul	depinde	numai	
	 	 de	direcţia	opusă
un	gest	cu	mâna	stângă

cineva	cunoaşte	această	
	 	 legătură	organică
cu	discretul	episod	continuu
"Să	iasă	ceva	din	tine!"
suna	la	un	moment	dat	sfatul	patern

poate	e	de	bine	
când	simt	calibrul	unui	alt	rol
care-mi	regizează	structura

Un ochi pe față şi unul pe dos

E	timpul	să	aflu	despre	frica
de	a	muri	singur.
O	să	se	simtă	că	e	făcută	în	genunchi.

Degeaba	îţi	zic,
dar

RALUCA OANA 
CICEU
O mică moarte

O	prescură	cu	arsenic
îmi	instalează	între	tâmple	
	 	 o	mică	moarte.
Toate	cele	întâmplate
mă	fac	să	mă	simt	ca	atunci	când
am	călcat	în	mare	pe	o	meduză	şi
cineva	s-a	grăbit	să	îmi	spună	că	e	păcat.

Un	cancer	de	piele
îmi	dislocă
toate	recordurile
de	a	afişa	zâmbete	tâmpe,
fără	sens.

Sentimente	uitate-n	mine
nu	fac	decât	să	îmi	favorizeze	digestia.

Disperarea
m-a	prins	tactic	din	urmă.
Totul	are	un	gust	ca	guma	mestecată
de	cel	puţin	două	ore.

Propriul	cuţit
îmi	înjumătăţeşte	porţia.

Mă	ascund	ca	o	tumoare
catalogată	ca	fiind	inoperabilă.

Ştiu	că	boala	va	recidiva
exact	pe	zona	de	mână	
	 	 care	iese	din	haină.

O	erecţie	a	unui	organ	imaginar
mă	îmbătrâneşte	prematur,
roade	din	mine	ca	un	câine	
	 	 de	talie	medie.

Mă	tem	al	naibii	de	tare.
Îmi	modelez	singură	ochii.
Sub	pleoapele	mele	se	aşează
un	nou	record	de	a	privi	lumea.

multe chipuri

stau	cu	ochii	închişi
joc	rolul
încărcat
rouă	pe	marginea	frunzei

noi	împreună	am	topit	un	copil
ascuns	într-o	pereche	de	pantofi
de	unică	folosinţă.

E	un	fel	de	zi	a	arătării,
o	încuviinţare	nepunctată
care	a	început	să	producă	efecte.
Trebuie	să	o	dau	jos.

Habar	nu	am	cum	îşi	jupoaie	
	 artistul	pielea.	S-a	tăiat	mort.
A	lucrat	cu	tatăl.	E	ceva	eugenic.
Rămâne
o	teorie,
o	tijă	care	poate	fora
senzaţia	de	imponderabilitate
dedicată	spaţiului	cosmic.

Nu	mai	apucăm	intervenţia,
dar	construim	multe	cu	un	ochi	pe	faţă	
	 	 	 şi	unul	pe	dos.

Facem	o	ocluzie
despre	care	nu	se	cunosc	informaţii.
Doar
un	vârf	de	copac.
Numai	el	vede	cerul.

Pentru	această	dată
mai	există	cineva	care	scapă.

în spațiul strâmt

suflu	pe	rană	
se	desface
o	dărăpănătură
un	atelier	în	care	se	intră	
	 prin	curtea	din	spate
ca	pielea	din	dreptul	coatelor
totul	e	aproape	ridicol	de	precis	
ca	şi	cum	ai	scoate	tot	acest	fum
din	nişte	evidenţe	contabile
mă	curentează	o	plăcere	stoarsă	
	 printr-o	bucată	de	tifon
şi	mă	înfundă	râsul	
se	întâmplă
cineva	prinde	o	cămaşă	de	forţă	
	 pe	o	cutie	de	carton
cu	o	mişcare	bruscă	
ce	poate	trezi	un	câine	de	pază
totul	pare	neîncăpător
şi	totuşi	
majoritatea	îngropaţilor	se	descurcă	
																					foarte	bine	în	spaţiul	strâmt
cineva	îmi	desprinde	carnea	de	pe	oase	
eu	nu	scot	o	vorbă
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Lucoarea
O	 sfârşeală	 fără	 nume	 îi	 cuprinse	 lui	 Atodiresei	 Teoader	

mădularele	precum	o	mână	invizibilă,	care-l	înşfăcase	de	carne	
şi	i	se	încleştase	de	oase,	trăgându-l	cu	putere	în	jos,	într-un	jos	
adânc,	fără	fund,	un	hău	negru,	mai	negru	decât	bezna	morţii	
din	care	tocmai	se	trezise	şi-n	care	nu	dorea	să	se	mai	întoarcă,	
înlănţuindu-i	corpul	greu,	plămădit	ca	din	lut	şi	plumb	topit,	şi	
înţepenindu-i	gândurile,	vitrificându-le	în	tentativa	lor	nereuşită	
de-a	se	dezmorţi	şi-a	înţelege	unde	se	află	ori	cum	de	ajunsese	
în	 locul	 acela	 blestemat,	 luminat	 doar	 de	 lucoarea	 lunii	 ce	 îl	
învăluia	 adăstând	 adormită	 şi	 animat	 doar	 de	 umbrele	 ce	 se	
roteau	croncănind	pe	afară,	ca	nişte	harpii	bicefale,	ce-i	dădeau	
târcoale	 în	 rotocoale	 ameninţătoare,	 tot	 mai	 largi	 şi	 tot	 mai	
rare.	La	primul	gest	făcut,	mii	de	ace	i	se	înfipseră	lui	Atodiresei	
Teoader	în	mâna	dreaptă,	iar	capul	începu	să-l	doară	de	parcă	
i-ar	 fi	 fost	 prins,	 strâns	 şi	 strivit	 între	 fălcile	 unei	 menghine	
infernale.	Sub	Atodiresei	Teoader,	pământul	horcăia	strigându-l	
într-o	 limbă	 încă	nedescifrată,	 cea	a	 groazei	 şi	 a	nopţii,	 iar	 în	
ceafă	 îi	 sufla	 respiraţia	 caldă	 şi	 respingătoare	 a	 nopţii	 şi	 a	
morţii,	o	moarte	 care-n	acele	 clipe	 încărcate	de	 încrâncenare	
şi	 langoare	 i	 se	 părea	 aproape	 binefăcătoare.	 Sfârşeala	 îi	
cuprinsese	 lui	 Atodiresei	 Teoader	mădularele,	 dar	 spaima	 pe	
care-o	trăia	se	dovedea	mai	puternică,	pentru	că	mai	mult	decât	
el	pe	ea,	spaima	îl	trăia.	Spaima	şi	o	ură	fără	nume	şi	fără	nicio	
ţintă	anume.	Imagini	terifiante	şi	disparate	prinseră	a	i	se	juca	
prin	minte,	atingându-se,	fugărindu-se,	încercând	zadarnic	să	se	
înlănţuie	 în	dansuri	 cursive.	Cuvintele	 încercau	din	greu	să	se	
formeze,	iar	odată	formate	decădeau	cu	rapiditate	din	gând,	se	
desprindeau	de	gâtlej	şi	năvăleau	afară	prin	gura	întredeschisă	
şi	plină	de	sânge	prin	care	încerca	să	respire,	ca	un	gângurit	se	
revărsau	lipsite	de	înţeles	şi	ca	un	gâlgâit	i	se	întorceau	dublate	
de	sânge-n	gât,	înecându-l	precum	o	incantaţie	pe	care	o	rostise	
sau	o	gândise	cândva	şi	de	care	acum,	întorcându-i-se-mpotrivă,	
nu	mai	putea	scăpa.	Ce	naiba,	spuse	el	doar	pentru	a	încerca	să-
şi	audă	propriul	glas	şi	a	se	convinge	că	încă	nu	murise.

Atodiresei	 Teoader	 încercă	 să	 se	 ridice.	 Întâi,	 Atodiresei	
Teoader	 îşi	 convinse	gândurile	 că	vrea	 să	 se	 ridice,	 apoi	puse	
un	genunchi	 în	pământul	reavăn,	se	sprijini	de	peretele	neted	
şi	înhăţă	cu	buricele	degetelor	rădăcina	unei	buruieni	ce	atârna	
pe	buza	gropii,	 însă,	 chemat	 înapoi	de	 întuneric	 şi	 cuprins	de	
glod,	alunecă	şi	se	prăbuşi	îndărăt.	Sub	el,	ţărâna	caldă,	informă	
şi	moale,	 icni.	Unde-o	goneşti,	Atodiresei	 Teoader,	 răsună	din	
străfundurile	sufletului	său	sau	ale	pământului	–	nu	ştia	şi	nici	
nu	dorea	 să	 afle,	 frica	 aproape	paralizându-i	 voinţa	–	un	glas	
gros,	gutural,	aidoma	horcăitului	unui	animal,	a	unei	jivine	fără	
chip	şi	fără	nume,	când	morţii	tăi	te	cheamă	lângă	ei,	Atodiresei	
Teoader,	că	din	ţărână	ai	fost	zămislit	şi	orice	vine	din	ţărână	în	
ţărână	se	întoarce,	glăsui	în	jurul	său	pământul	ori	mormântul,	
iar	aici	e	şi	locul	tău,	gâfâi	mormântul	din	sufletul	său,	în	timp	de,	
zdrenţuită	de	ramurile	desfrunzite	ale	copacilor,	lucoarea	lunii		
se	retrăgea	lent,	îngrozitor	de	lent,	din	groapă	şi	înainta	netul-
burată	mai	departe,	într-un	loc	pe	care	acesta	nu-l	putea	vedea.

Fiorul	 morţii	 îl	 prinse	 pe	 Atodiresei	 Teoader	 de	 glezne.	
Bezna	 nopţii	 îi	 intrase	 lui	 Atodiresei	 Teoader	 în	 suflet.	 Fiorul	
morţii	 îl	 încătuşase	 pe	 Atodiresei	 Teoader	 şi	 nu-i	 mai	 dădea	
drumul.	Îi	pătrunsese	în	nări	şi-n	loc	să	simtă	mirosul	pământului,	

Atodiresei	Teoader	muşina	
acum	odorul	morţii.	 Îi	 pă-
trunsese	în	gură	şi-n	bojoci	
îi	pătrunsese,	iar	Atodiresei	
Teoader	 simţea	 pe	 limbă	
gustul	sălciu	al	morţii	care-l	
chema	pe	numele	pe	care	
i-l	dăduse	la	naştere	soarta.	
Începu	să	scuipe,	să	se	zba-
tă	 şi	 încercă	 să	 urle,	 însă	

sunetul	 i	 se	agăţă	de	grumaz,	 refuzând	să	 se	 facă	auzit.	Doar	
lucoarea	 lunii,	 tot	 mai	 palidă	 şi	 mai	 neclară,	 aureolând	 gura	
gropii,	îi	călăuzea	lui	Atodiresei	Teoader	privirea	şi	îi	promitea,	
într-o	limbă	de	neînţeles,	salvarea.	Momit	de	această	făgăduinţă,	
Atodiresei	Teoader	depuse	un	ultim	efort,	un	efort	disperat	şi	
sfâşietor,	 şi	 izbuti	 să	 se	 descătuşeze.	 Cu	mişcări	 nesigure,	 se	
ridică	 în	 capul	 oaselor,	 apoi,	 zdrelindu-şi	 hainele	 şi	 pielea	 de	
peretele	 drept	 care-l	 înfricoşa	 îmbrăţişându-l	 şi-l	 îmbrăţişa	
înspăimântându-l,	îşi	trecu	palma	mâinii	stângi	dincolo	de	buza	
crăpată	a	gropii	şi	începu	să	pipăie	neliniştit,	animat	de	un	fior	
în	care	se	învălmăşeau	spaima,	mirarea,	speranţa	şi	neputinţa.	
Strânse	 în	 palmă	 rădăcinile	 umede	 şi	 alunecoase	 care	 se	
răspândeau	radiar,	ca	nişte	năpârci	flămânde,	dintr-un	ciot	de	
stejar,	îşi	înfipse	adidasul	rupt	în	pământul	jilăvit,	se-mpinse	cu	
celălalt	 de	 fundul	 gropii,	 după	 care,	 târându-se	 pe	 verticală,	
reuşi	să	se	aburce	şi	să	se	rostogolească	afară.	Rămase	câteva	
clipe	 întins	pe	 iarba	degerată	pentru	a-şi	 trage	 sufletul,	 iar	 la	
capătul	lor	băgă	de	seamă	că	peste	tot	în	jurul	său	se	află	numai	
morminte	şi	cruci	din	fier,	marmură	ori	lemn,	cruci	şi	morminte	
neîngrijite,	 năpădite	 de	 bălării	 uscate,	 de	 timp	 năruite	 pe	
jumătate,	aliniate	unele	în	spatele	altora	în	rânduri	apropiate.	
Ce	naiba	caut	într-un	cimitir,	îi	sunară	în	ţeastă	gândurile	ce	se	
duşmăneau	între	ele	şi	se	luptau	între	ele,	ce	naiba,	răsunară	ca	
un	pean	gândurile	cuprinse	de	mahmureală,	dar	reale,	atât	de	
reale	încât	păreau	a	avea	propria	lor	viaţă,	separată	de-a	lui,	o	
viaţă	care	se	scurgea	indisolubilă	în	sens	contrar,	găsind	motive,	
idei,	speranţe,	cuvinte,	orice	pentru	a	exista,	orice	pentru	a	trăi,	
doar	 n-oi	 fi...	 se	 cutremură	 Atodiresei	 Teoader	 din	 creştet	 şi	
până-n	picioare	la	gândurile	care	reuşiseră	să	iasă,	din	bătălie,	
învingătoare.	 Se	pipăi	 speriat	 şi	 se	 roti	 instinctiv	 în	 jurul	 unui	
centru	imaginar	reprezentat	de	propriu-i	ombilic,	apoi	se	holbă	
înăuntru	gropii	din	care	tocmai	ieşise.	Luna	trecuse	de	zenit	şi-şi	
luase	cu	ea	lumina,	în	faţa	sa	întinzându-se	un	întuneric	aproape	
desăvârşit.	 Pipăi	 ţărâna	 rece	 până	 ce	 dădu,	 înspre	 alee,	 de-a	
piatră	 pe	 care	 o	 strânse	 şi-o	 şterse	 în	 palmă,	 apoi,	 ridicând	
braţul	deasupra	gropii,	o	lăsă	să	cadă.	Nicio	bufnitură	nu	răzbătu	
prin	 aerul	 îngheţat,	 doar	 un	 sunet	 apropiat,	 înfundat,	 ca	 un	
horcăit	îndepărtat	care-l	făcu	pe	Atodiresei	Teoader	să	respire	
uşurat.	 În	 groapă	 nu	 se	 găsea	 niciun	 coşciug,	 doar	 negura	
pământului	şi	a	nopţii,	 iar	de	partea	cealaltă	a	ei	o	movilă	de	
pământ	netasată	încă	sub	propria-i	greutate,	o	movilă	care	prin	
înfăţişarea	 sa,	 prin	 aspectul	 de	 colină	 despădurită	 pe	 care-l	
avea,	dorea	să-i	spună	ceva,	însă	între	ei	nu	exista	nicio	cale	de	
comunicare,	doar	bulgări	de	pământ	de-o	parte	şi	vorbe	pline	
de	salivă	şi	sânge	de	cealaltă..	Nu-s	un	moroi,	îşi	spuse	el	şoptit	
şi	abia	în	momentul	acela	se	gândi	şi	 îndrăzni	să	se	privească.	
Altădată	astfel	de	gânduri	l-ar	fi	amuzat	teribil,	disecându-le	cu	
extrema	şi	dureroasa	luciditate	care-l	caracteriza,	dar	care	acum	
dispăruse	 complet	 din	 mintea	 sa,	 în	 locul	 ei	 tronând	
nedumerirea,	panica,	spaima.	Mâinile	degerate	îi	erau	pline	de	
noroi	 şi	 răni,	 pantalonii	 sfâşiaţi	 acoperiţi	 de	 glod	 şi	 sudoare,	
după	care,	pipăindu-se,	observă	că	de	pe	tâmplele-i	murdare	se	
prelinseseră	 cândva,	 într-un	 trecut	 apropiat,	 câteva	 firişoare	
năclăioase	 de	 transpiraţie	 şi	 sânge.	 La	 vederea	 juliturilor	 şi-a	
hainelor,	trupul	lui	Atodiresei	Teoader	parcă	se	trezise	la	viaţă	şi	
începuse	să-l	doară.	Capul	îi	zvâcnea	ritmic,	de	parcă	i-ar	fi	fost	
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o	 inimă	 ce	 s-ar	 fi	 străduit	 să-i	 pompeze	 în	 minte	 amintiri,	
imagini,	gânduri,	însă	nu	putea,	oricât	de	mult	s-ar	fi	străduit	nu	
putea,	 amintirile	 se	 frânseseră	 în	 imagini	 disparate	 ce	 nu	 se	
lăsau	 la	 loc	 îmbinate,	 iar	 printre	 ele	 gânduri	 plutind,	 cuvinte	
obsesiv	revenind,	întrebări	neîndurătoare	neîndurător	stăruind.	
Avusese	loc	o	 luptă	şi	Atodiresei	Teoader	o	pierduse.	Avusese	
loc	o	încăierare	şi	Atodiresei	Teoader	căzuse	frânt	şi	 înfrânt	 la	
pământ.	Nu	ştia	precis,	dar	hainele	sfâşiate	astfel	îi	dădeau	de	
înţeles	 şi	 la	 fel	 o	 făceau	 şi	 rănile	 şi	 loviturile	primite	 şi	 dintre	
toate	cel	mai	mult	îl	durea	faptul	că	nu	ştia	cu	siguranţă	cum	de	
ajunsese	 în	 starea	 aceea.	 Scotoci	 prin	 buzunare,	 dar	 nu	 găsi	
nimic,	 se	uită	primprejurul	 său,	dar	nu	văzu	nimic,	 îşi	muşină	
fără	să	vrea	hainele	îmbibate	în	propria-i	respiraţie,	iar	mirosul	
de	alcool	 îi	 invadă	nările,	 coborându-i	 acru	pe	gât.	Atodiresei	
Teoader	se	îmbătase	şi	căzuse	într-o	groapă.	Atodiresei	Teoader	
se	 îmbătase,	 se	 bătuse	 şi	 căzuse	 într-o	 groapă.	 Atodiresei	
Teoader	 se	 îmbătase,	 fusese	 bătut,	 tâlhărit	 şi	 căzuse	 într-o	
groapă.	 Atodiresei	 Teoader	 fusese	 îmbătat,	 tâlhărit,	 bătut	 şi	
aruncat	 într-o	 groapă.	 Ce	 naiba	 s-a	 întâmplat?	 Ce	 paştele	 şi	
grijania	mă-sii	mi	s-a	întâmplat?	Se	strădui	să-şi	amintească,	iar	
frânturi	nebuloase,	imagini	disparate	şi	ireale,	secvenţe	dintr-o	
lume	bizară,	prinseră	contur,	prinzându-se	într-un	dans	deşănţat	
din	care	Atodiresei	Teoader	ar	fi	trebuit	să	 înţeleagă	că	aceea	
era,	 sau	 fusese,	 de	 fapt,	 viaţa	 sa.	 Însă	 nu	 reuşea,	 imaginile	
reveneau	frânte,	caleidoscopic	fragmentate	şi	aiurea	îmbucate	
şi	 Atodiresei	 Teoader	 se	 chinuia	 să	 înţeleagă	 şi	 Atodiresei	
Teoader	nu	putea.	Dar	era	ceva	în	firea	sa	care-o	făcea.	Ceva	sau	
cineva	 care	 vomită	 în	 locul	 său	 pe	 pământul	 reavăn,	 contor-
sionându-i	muşchii	şi	înţepenindu-i	gura	pentru	ca	moartea	să	
poată	ieşi	pe	ea.	Scuipă	pentru	a	scăpa	de	gustul	sălciu,	îşi	roti	
privirea	prin	cimitirul	pustiu,	iar	ochii	îi	rămaseră	pironiţi	într-o	
direcţie	 anume.	Pe	 cerul	 spuzit	 de	mici	 lumini	 cuneiforme	 ce	
întrupau,	 ascundeau	 sau	 dezvăluiau	 însemnele	 unor	 lumi	
îndepărtate	şi	moarte	se	profila	întunecată,	ca	o	bucată	enormă	
şi	diformă	de	piatră,	biserica.	Atodiresei	Teoader	se	ridică	şi	îşi	
îndemnă	picioarele	înţepenite	de	frig	şi	încremenite	de	frică	să-i	
poarte	 trupul	 câţiva	 paşi.	 Bălăbănindu-se	 şi	 împleticindu-le,	
acestea	 îi	 dădură	 preţ	 de	 câţiva	metri	 ascultare,	 apoi	 o	 forţă	
nevăzută	 le	 săgetă	 de	 la	 genunchi	 şi	 Atodiresei	 Teoader	 se	
prăbuşi,	pentru	cine	ştie	a	câta	oară,	la	pământ.	Îl	durea	capul,	
îl	 duruse	 de	 când	 se	 trezise,	 însă	 avusese	 impresia	 că	 era	
durerea	gropii	şi	nu	a	lui,	a	hăului	care-l	chema	îndărăt	şi	nu	a	
lui,	dar	acum,	că	 ieşise	din	el,	din	ea,	 îşi	putea	da	seama	că-i	
aparţinea	 şi	 că	 vuietul	 ce-o	 însoţea	 era	 doar	 în	 mintea	 sa.	
Imaginile	continuau	să	i	se	învălmăşească	în	creier,	să	se	încaiere	
precum	 amintirile	 altcuiva,	 ale	 unei	 persoane	 pe	 care	 nu	 o	
cunoştea,	 dar	 a	 cărei	 viaţă	o	 trăise	 şi	 cel	mai	 probabil	 încă	o	
trăia,	să	cadă	biruite	şi	să	se	sedimenteze	unele	deasupra	altora	
în	 straturi	 diafane,	 alcătuind	 secvenţe	 disparate.	 Ce	 naiba	 se	
întâmplase?	se	întrebă	acesta	sprijinindu-se	de	o	cruce	pe	care	
zăcea	 scrijelit	 numele	 unei	 persoane	 care	 trăise	 cândva.	 Un	
nume	pe	care	parcă-l	mai	auzise,	dar	nu	de	curând,	poate	într-o	
altă	viaţă,	o	persoană	pe	care	nu	o	cunoştea	şi	despre	care	tot	
ce	ştia	se	rezuma	la	faptul	că	nu	era	el.	O	persoană	despre	care	
tot	ce	ştia	era	că	nu	era	el,	nu	avea	cum	să	fie	el,	el	se	numea...	
Şi	abia	în	acea	clipă,	pentru	prima	dată	de	când	se	trezise,	îi	veni	
în	 minte	 propriul	 său	 nume.	 Până	 atunci	 se	 străduise	 să-şi	
amintească,	nu	cine	era,	ci	ce	făcuse,	să-şi	explice,	nu	cine	era,	
ci	ce	căuta	acolo.	Se	căzni	să-şi	îndrepte	atenţia	asupra	sa,	însă	
nu	 reuşea,	 gândurile	 refuzând	 să-i	 dea	 ascultare,	 gândurile	
alunecând	pe	lângă	el,	el	pe	lângă	gânduri...	Ce	naiba?	Foamea	
îi	scurmă	prin	măruntaie,	iar	trupul	i	se	contorsionă	convulsiv,	
fiori	de	gheaţă	 străbătându-i	 spasmodic	 corpul.	 Inspiră	adânc	
aerul	rece,	îşi	şterse	cu	reverul	hainei	grimasa	ce	i	se	instaurase	
pe	faţă	şi	în	timp	ce	se	târa	printre	şirurile	neîntrerupte	de	cruci,	
din	 spatele	 lor,	 din	 trunchiurile	 copacilor	 ori	 din	 adâncul	

mormintelor,	 i	 se	 păru	 că	 aude	 pe	 cineva	 rostindu-i	 numele.	
Şopotul	morţii?	se	întrebă	el	şi	imediat	în	mintea	sa	răspunsul	
răsună	 pe-o	 voce	 gravă,	 voce	 care	 nu-i	 aparţinea,	 dar	 care	 îl	
înspăimânta:	sau	al	morţilor,	grăi	ea	şi	imediat	grăbi	pasul,	iar	
sfârşeala	pe	care	o	 simţise	cu	doar	câteva	clipe	mai	devreme	
reveni	 întremată.	Era	atât	de	obosit	 şi	de	speriat	 încât	şi-ar	fi	
dorit	să	pună	capul	pe	un	mormânt	afânat,	şi	chircindu-se	să-şi	
închidă	ochii	şi	să	adoarmă.	Să-şi	închidă	ochii,	să	adoarmă	şi	să	
nu	mai	simtă	nimic.	Să	nu	mai	simtă	nimic	şi	abia	a	doua	zi,	pe	
lumină,	să	se	trezească.	Să	se	trezească	într-o	lume	care	să	aibă	
sens.	Însă	nu-ndrăznea	să-şi	închidă	ochii	pentru	că	nu	ştia	cu	
siguranţă	dacă	o	să	mai	existe	vreodată	a	doua	zi,	ori	lumină,	ori	
siguranţă.	Recunoştea	vag	biserica	pe	 care	o	 lăsa	 în	urma	 sa,	
cimitirul	 din	 care	 ieşea	 şi	 livada	 ai	 cărei	 copaci	 decimaţi	 îşi	
întindeau	 spre	 înalt	 trunchiurile	 diforme	 şi	 urâte	 şi	 spre	 care	
şovăielnic	 se	 îndrepta,	 dar	 îşi	 pierduse	 siguranţa	 şi	 singura	
certitudine	 care	mai	 exista	 în	momentul	 acela	 în	 viaţa	 sa	 era	
spaima.	 Spaima	 care-i	 ghida	 gesturile	 şi	 îi	 controla	mişcările.	
Spaima	care	amplifica	în	jurul	său	sunetele	şi	umplea	cimitirul	
cu	tot	felul	de	samce	şi	fantasme.	Sări	zăplazul	şi	se	prăvăli	 în	
iarbă,	rămânând	acolo	câteva	minute	să-şi	tragă	sufletul,	să-şi	
caute	 sufletul,	 încercând	 să-şi	 explice	 ceva,	 orice,	 oricât	 de	
insignifiant	 ar	 fi	 putut	 părea..	 Deasupra	 sa,	 printre	 crengile	
copacilor	şi	pe	cerul	acoperit	cu	o	perdea	fină	alcătuită	din	fâşii	
translucide	 de	 nori	 franjuraţi,	 luna	 luneca	 lin,	 limpezind	 cu	
lucoarea	 sa	 livada,	 săgetând	 întunericul	 şi	 gravând	 copacii	 în	
basoreliefuri	 vetuste,	 indisolubile.	 Printre	 aburii	 propriei	 sale	
respiraţii	 şi	 printre	 ulucile	 putregăite	 ale	 gardului,	 Atodiresei	
Teoader	 zărea	 năluci	 alergând	 ori	 gesticulând	 ameninţătoare	
printre	 cruci.	 Năluci	 gesticulând	 şi	 şoptind	 ameninţătoare	
incantaţii	 prin	 care	 căutau	 să	 deştepte	 din	 somnul	 morţii	
sângele,	oasele,	carnea.	Năluci	şuşotind,	intrând	şi	ridicând	pe	
braţe	 dintr-un	 mormânt	 un	 cadavru	 pe	 care-l	 sprijiniră	 apoi	
de-o	cruce.	Prinseră	iară	a	şopoti	şi-n	cele	din	urmă,	pentru	a-l	
trezi,	începură	să	salte	frenetic	în	jurul	mortului,	înlănţuindu-se	
într-un	dans	violent	şi	lipsit	de	sens,	icnind	şi	bufnind,	ţipând	şi	
horcăind,	trăind	şi	murind.

Cuprins	 de	 groază,	 Atodiresei	 Teoader	 se	 retrase	 şi	 mai	
mult	 în	 livadă,	 lovind	 buruienile	 uscate	 şi	 îngheţate	 cu	 podul	
palmelor	 şi	 scurmând	 pământul	 cu	 călcâiele,	 iar	 când	 ajunse	
la	umbra	unui	prun,	ceva	mai	prelungă	şi	mai	profundă	decât	
a	celorlalţi	pomi,	Atodiresei	Teoader	începu	să	se	frece	pe	tot	
corpul	în	speranţa	că	o	să	se	încălzească	şi	că	odată	încălzit	va	
putea	să	cugete	clar,	desluşit,	de	parcă	nu	sânge,	ci	gânduri	i-ar	
fi	curs	prin	vene.	După	câteva	minute,	în	pofida	degetelor	care-i	
degerau	 şi	 a	 spaimei	 pe	 care-o	 trăise	 până	 atunci,	 Atodiresei	
Teoader	 prinse	 a	 se	 linişti.	 Respira	 greu,	 iar	mesajul	 tainic	 al	
fiinţei	 sale	 se	 ridica	 în	 vălătuci	 ampli	 spre	 aştrii	 aceia	 apatic	
arzând	 în	 distanţe	 imuabile.	 Zile?	 Să	 fi	 fost	 zile?	 se	 întrebă	
Atodiresei	 Teoader	 cuprins	 de	 deznădejde	 şi	 de	 oboseală	
şi	 printre	 aburii	 de	 alcool	 ce-i	 întunecaseră	mintea	 şi	 care	 se	
ridicau	 în	volute	 largi	 spre	cer,	 frânturi	de	amintiri	de	demult	
începură,	încet,	încet,	să	se	închege	în	mici	episoade	irelevante,	
fragmente	din	viaţa	sa	despărţite	de	goluri	întunecate.

*		*		*
Retrasă	între	pereţii	proteguitori	ai	camerei	sale,	cu	lumina	

de	minute	bune	stinsă	şi	de	minute	bune	înlocuită	de	galbenul	
maladiv	răspândit	de	becul	din	stradă,	ţinând	strânsă-n	braţele	
sale	cartea	ce	între	ale	ei	coperte	ascundea	planetele,	galaxiile,	
stelele,	 îl	 aştepta	deja,	 imaginându-şi	 cu	emoţie	 şi	 înfrigurare	
cum	avea	să	arate	viaţa	pe	care	avea	să	o	ducă	de	acum	încolo	
şi	despre	care	 tot	 ce	 ştia	 şi	pentru	moment	dorea	 să	 ştie	era	
că	n-avea	să	fie	aidoma	celei	pe	care-o	trăise	până	atunci	aici	
plătind,	încă	de	la	plecarea	mamei	sale	plătind,	pentru	o	vină	pe	
care	n-o	cunoştea.
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I. Despre satul în care zăpada a uitat să vină
Sau despre visul care aştepta un somn

Chiar	dacă	sărise	bine	de	treizeci	de	ani	şi	nu	realizase	
încă	 nimic	 deosebit,	 Dan	 Dragomirescu	 era	 convins	 că	
va	 ajunge	 un	 om	 important.	 Convingerea	 asta	 fermă	 era	
poate	 dată	 de	 întâlnirea	 pe	 care,	 copil	 fiind,	 o	 avusese	 la	
târgul	săptămânal	cu	o	ţigancă	bătrână,	ştirbă,	şi	cu	un	păr	
blond,	 viu,	 tineresc,	 în	 care	 parcă	 se	 mutase	 tot	 soarele	
acela	 văratec,	 contrastând	 cu	 pielea	 neagră	 şi	 plină	 de	
riduri	a	femeii,	de	parcă	ar	fi	fost	o	stofă	veche	şi	şifonată.	
Ţiganca	 îi	 ceruse	 optsprezece	 lei	 să	 îi	 ghicească	 trecutul,	
prezentul	şi	viitorul.	Deşi	trecuseră	ani	buni	de	atunci,	ţinea	
minte	suma	exact,	fiindcă	erau	toţi	banii	pe	care	îi	avea	în	
buzunar	 şi,	 totodată,	motivul	 pentru	 care	 venise	 la	 târgul	
aşa	de	îndepărtat	de	satul	lor:		avea	bani	fix	să	îşi	cumpere	
o	minge	nouă,	din	aceea	de	cauciuc,	pe	care,	apoi,	va	scrie	
cu	pixul	numele	tuturor	marilor	fotbalişti,	ca	şi	cum,	odată	
trecuţi	acolo,	aceştia	ar	împrumuta	din	magia	lor	şi	micilor	
fotbalişti	din	satul	său.	Deşi	avea	doar	opt-nouă	ani	la	acea	
întâlnire,	vârstă	la	care	aproape	orice	lucru	e	o	mare	mirare,	
lui	 Dan	 Dragomirescu	 nu	 i	 se	 păruse	 nefiresc	 că	 ţiganca	
aceea,	căruia	vântul	îi	flutura	uşor	poalele	fustelor	pline	de	
ochi	imprimaţi	cu	irişi	coloraţi	în	toate	culorile	curcubeului,	
de	parcă	ar	fi	vrut	să	îl	hipnotizeze,	ştia	exact	câţi	bani	are	în	
buzunar...	Cântări:	posesorul	mingii	are	o	serie	întreagă	de	
avantaje,	are	voie	să	îşi	aleagă	primul	jucător	din	echipa	sa,	
pe	oricine	dintre	toţi	cei	prezenţi,	dar	şi	numele	fotbalistului	
care	va	fi	în	acel	meci	(şi	se	cam	lovea	mereu	de	problema	
asta	 fiindcă	 şi	 el	 şi	 Trică,	 colegul	 cu	 doi	 ani	mai	mare,	 îşi	
doreau	 să	 fie	meci	 de	meci	 Lăcătuş,	motiv	 pentru	 care	 şi	
în	afara	 jocurilor	de	 fotbal	adoptaseră	 frizura	cu	breton	şi	
coamă	a	fotbalistului).	Curiozitatea	însă,	care	îl	făcea	deseori	
să	rămână	în	casă	şi	să	devoreze	cărţile	găsite	la	biblioteca	
şcolii,	 spre	 surprinderea	 copiilor	 din	 sat,	 ce	nu	 înţelegeau	
ce	poate	fi	mai	important	ca	o	partidă	de	fotbal	sau	un	v-aţi	
ascunselea	 prin	 lanul	 de	 porumb,	 învinse	 şi	 alese	 oferta	
ghicitoarei.	 Încercă	o	negociere,	 să	 îi	dea	doar	şase	 lei,	 să	
îşi	afle	doar	viitorul	fiindcă	trecutul	îl	ştie	bine,	iar	prezentul	
binişor...	Ţiganca	îi	argumentase	însă	că	trecutul,	prezentul	
şi	viitorul	sunt	trei	puncte	fără	de	care	linia	vieţii	nu	poate	
exista.	 El	 ştia	 de	 la	 geometrie	 că	 linia	 e	 născută	 doar	 din	
două	puncte,	aşa	că	se	gândi	că	ar	putea	renunţa	să	îi	arate	
ghicitoarea	trecutul,	dar	renunţă,	fiindcă	ţiganca	îl	luase	de	

mână	şi	îl	dusese	într-un	loc	retras,	în	spatele	
unor	 căruţe.	După	 ce	 luă	 banii	mototoliţi	 şi	
asudaţi,	 de	 la	mâna	 în	 care	 copilul	 îi	 ţinuse	
strâns	ore	bune,	să	nu-i	piardă,	ţiganca	îi	aşeză	
cu	 grijă,	 îi	 făcu	 sul,	 apoi	 îi	 ascunse	 la	 piept.	
Ridică	 poalele	 fustei	 şi,	 cu	mişcări	 energice,	
începu	să	mişte	fusta	cu	imprimeurile	acelea	
de	ochi	cu	iris	desenat	în	mii	de	culori.	Lui	Dan	

i	se	păru	că	ochii	se	deschid	şi	clipesc	des,	ca	a	unui	om	care	
s-a	trezit	brusc	şi	încearcă	să	se	obişnuiască	cu	lumina...	Apoi,	
ochii	aceia,	deveniţi	atât	de	vii	şi	naturali,	începură	să	se	uite	
în	stânga	şi-n	dreapta	şi,	cel	mai	mult,	spre	cerul	ce	devenise	
ciudat	de	albastru	şi	de	 lipsit	de	nori.	Când	obosi,	 ţiganca	
se	 opri	 din	 scuturatul	 fustei	 şi	 o	 ridică	 uşor,	 descoperind	
o	 alta,	 albă,	 pe	 care	 începură	 să	 apară	 imagini	 cu	 Dan	 în	
scutece,	apoi	 la	 şcoală	ori	pe	 terenul	 improvizat	de	 fotbal	
de	la	ei	din	sat.	Se	văzu	matur.	„Nu	arăt	rău	deloc!”,	îşi	spuse	
el	 cu	modestie,	 înconjurat	 de	mulţi	 oameni	 ce	 îl	 ascultau	
cu	 interes.	 „Clar	mă	 ascultă	 câteva	milioane	de	oameni!”,	
aproximă	 el	mulţimea	 pestriţă.	 La	 final	 apăru	 tot	 el,	 cu	 o	
coroană	 strălucitoare	 pe	 cap,	 strângând	 bucuros	 mâinile	
oamenilor	 ce	 îl	 aplaudau.	 „O	să	ajung	 împăratul	 ţării!”,	 îşi	
spusese	 el	 în	 gând,	 apoi,	 păstrându-şi	 nota	 de	 modestie	
se	corectă:	„regele...”.	Ţiganca	îşi	 lăsă	în	 jos	poalele	fustei,	
acoperind	ecranul	 acela	 ciudat,	 apoi	 îl	 uimi	pentru	ultima	
dată,	citindu-i	gândurile	şi	tălmăcindu-i	că,	acea	coroană	e	
semn	că	va	ajunge	om	mare,	nu	rege	sau	împărat...	

Rămăsese	 mult	 timp	 acolo,	 gândindu-se	 la	 toate	
imaginile	 pe	 care	 le	 văzuse	 în	 acel	 film	 cu	 el	 personaj	
principal.	 I	 se	 născură	 o	 mie	 patru	 sute	 şaizeci	 şi	 trei	 de	
întrebări	 şi	 se	 dusese	 să	 caute	 ţiganca	 să	 îl	 lămurească.	
O	găsise	 lângă	un	grătar,	 trăgând	 cu	greu	din	 carnea	unui	
mititel,	şi	molfăindu-l	cu	gingiile	ei	 lipsite	de	dinţi	şi	 forţă.	
Părul	ei	colorat	în	galbenul	acela	aşa	puternic	se	decolorase	
şi	devenise	alb	şi	lipsit	de	forţă,	de	parcă	împrumutase	să-
şi	 facă	păr	 lâna	de	 la	 vreo	oaie	de	vânzare	din	 târg.	Ochii	
desenaţi	pe	fustă	aveau	şi	ei	pleoape	căzute	şi	încreţite	de	
riduri,	 de	 parcă	 îmbătrâniseră	 de	 la	 efortul	 de	 a	 cerceta	
trecutul	prezentul	şi	viitorul	lui	Dan.	

-	Nu	ştiu,	maică.	Nu	ştiu	de	astea...,	îi	răspunsese	bătrâna	
privindu-l	cu	ochi	apatici	şi	sorbind	cu	interes	dintr-o	halbă	
de	bere,	atentă	mai	mult	să	nu	verse	vreo	picătură	decât	la	
întrebările	copilului...

Peste	ani,	dacă	Dan	Dragomirescu	ar	fi	ajuns	om	mare,	
aşa	cum	îi	prevestise	ghicitoarea	şi	ar	fi	fost	monitorizat,	ca	
toţi	marii	 oameni	 ai	 planetei,	 de	 aparate	 performante	 de	
sus,	din	tovărăşia	norilor,	ochiul	magic	ar	fi	zis	precis	că	satul	
acela,	în	care	Dan	citea,	gândea,	se	plimba	şi,	uneori,	când	
organismul	ceda	de	oboseală,	dormea,	e	o	jucărie	pierdută	
de	un	copil	neatent	în	câmpia	imensă.	De	jur	împrejur,	cât	
ochiul	omenesc	poate	să	cuprindă,	nu	se	vede	nimic	altceva,	
decât	 întinderea	aceea	nesfârşită,	colorată	 incert,	ca	părul	
unei	 femei	 ce	 a	 uitat	 să	 se	 vopsească	 de	 ceva	 vreme.	Un	
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drum	 îngust	 şi	 şerpuit	 îşi	 face	 loc	 cu	 timiditate	 printre	
plantaţii,	unind	satul	cu	cel	învecinat.	Practic	drumul	acela	
este	singura	legătură	a	sătenilor	cu	civilizaţia,	fiindcă	târgul	
şi	sărbătorile	comunei,	 toate	se	ţin	 la	kilometri	depărtare,	
în	satul	vecin.	De	cealaltă	parte	a	satului	se	întinde	câmpul,	
parcă	fără	început	şi	fără	sfârşit...

În	câmpia	aceasta	ce	străjuieşte	visele	de	mărire	ale	lui	
Dan,	 deşi	 nu	 îl	 urmăreşte	 nimeni,	 un	 bărbat	 se	 furişează	
tiptil,	privind	grijuliu	 să	nu	calce	pe	vreun	 rest	putrezit	 ce	
i-ar	 putea	 trăda	prin	 zgomotul	 produs	prezenţa.	 Bărbatul,	
trecut	uşor	de	prima	tinereţe,	stă	cu	nasul	lui	mare	îndreptat	
spre	pământ,	şi	trăgând	aer	des,	pe	nările	lui	largi,	de	parcă	
ar	încerca	să	adulmece	ca	un	câine	instruit	urma	vânatului.	
A	plecat	 fără	să	spună	nimănui,	 în	miez	de	noapte,	 însoţit	
doar	de	vântul	rece	şi	hain,	încercând	să	găsească,	aşa	cum	
făcea	în	copilăria	sa,	dropii,	păsări	mari	şi	cu	carne	gustoasă	
din	care	maică-sa,	Dumnezeu	să	o	odihnească,	ştia	să	facă	
atâtea	preparate	gustoase,	pe	care	el,	copil	sărac,	le	mânca	
cu	atâta	pofta,	că	 în	ziua	aia	nu	se	mai	putea	mişca	deloc	
din	 cauza	 burţii	 pline	 şi	 rămânea	 acolo,	 până	 dimineaţa,	
dormind	cu	capul	pe	masă...	

Mânat	de	gustul	cărnii	de	dropie,	ce-i	rămăsese	întipărit	
după	ani	buni	în	memorie,	venea	să	le	caute,	mai	ales	acum,	
în	prag	de	iarnă,	când,	după	ce	plouă,	apa	prelinsă	rămâne	
pe	pene,	 iar	 păsările,	 atinse	de	 îngheţ,	 nu	mai	 pot	 zbura,	
rămânând	captive	până	în	primăvară.	În	copilărie	era	cel	mai	
bun	vânător	de	dropii	din	sat,	 îl	ajuta	poate	şi	 spatele	 lui,	
care	 încă	 de	 la	 vârsta	 aceea	 fragedă	 se	 îndoise,	 făcându-l	
să	pară	că	se	furişează	mereu.	De	la	ghebul	din	spate,	ce-i	
crescuse	odată	cu	vârsta	tot	mai	mare,	şi	de	la	melicul	lui,	
de	 a	 mânca	 atunci	 când	 avea	 ce,	 până	 nu	 mai	 se	 putea	
ridica	de	la	masă,	 învăţătorul	 îi	zisese	că	e	rudă	cu	cămila,	
că	mănâncă	o	dată	şi	trăieşte	apoi	din	rezervele	din	cocoaşă	
o	lună.	Tot	învăţătorul	acela,	ce	era	de	mult	oale	şi	ulcele,	îi	
pusese	prima	poreclă,	deranjat	de	dârzenia	cu	care	copilul	
îl	 înfrunta,	 privindu-l	 fix	 şi	 dur	 în	 ochi	 şi	 răspunzându-i	
la	 fiecare	 reproș	 cu	 un	 proverb,	 cu	 o	 maximă,	 ori	 cu	 o	
cimilitură.	Îi	spusese	prima	dată	Cocoşatul	de	la	Notre	Dame	
şi,	 de	atunci,	 copiii	 iniţial,	 apoi	 ceilalţi	 din	 sat	 îl	 strigaseră	
numai	aşa,	deşi	niciunul	habar	nu	avea	cine	e	Notre	Dame	
şi	 cu	 ce	 se	 ocupă,	 fiindcă	 nimeni	 nu	 citise	 cartea	 sau	 nu	
văzuse	 măcar	 o	 ecranizare	 după	 celebrul	 roman.	 Fusese	
singura	 dată	 când	nu-i	 răspunsese	 învăţătorului	 şi	 singura	
dată	când	primise	un	zece,	fiindcă	bătrânul	dascăl,	convins	
că	îl	potolise	pe	neastâmpărat	cu	această	poreclă,	se	simţise	
mărinimos...

El,	 însă,	nu	îşi	mai	aducea	aminte	de	toate	astea,	noul	
nume	nu	îl	deranjase	prea	mult,	acceptase	numele	părându-
i-se	exotic	şi	oarecum	nobiliar,	dar	infinit	mai	potrivit	decât	
Kaka,	digerabil	 atunci	 când	era	 scris,	 dar	 atât	de	neplăcut	
când	 trebuia	 să	 se	 prezinte	 sau	 era	 strigat	 de	 cineva...	
Numele	fusese	adus	în	satul	lor	ascuns	de	lume	tocmai	de	pe	
însoritele	nisipuri	braziliene	de	un	fotbalist	ce-i	 fermecase	

părintele	cu	glezna	 lui	fină	şi	driblingul	ce	culca	 la	pământ	
orice	adversar...	Uitase	toate	acestea,	dar	îşi	aducea	şi	acum	
aminte,	 şi	 povestea,	 peste	 ani,	 oricui	 avea	 răbdare	 să	 îl	
asculte,	despre	momentul	 său	de	glorie,	atunci	când,	 într-
un	 început	de	decembrie,	 se	 furişase	 în	 câmpie	ore	 în	 şir,	
urmând	un	fir	luminos	şi	şerpuit	de	pe	pământ	ce-i	sărise	în	
ochi	pe	când	mergea	liniştit	pe	uliţă.	Ajunsese	într-un	luminiş	
unde,	 strânse	 laolaltă,	 erau	 peste	 o	 sută	 de	 dropii.	 Era	 o	
vreme	 ca	 acum,	 când	 temperaturile	 începuseră	 să	 scadă	
brusc,	iar	din	cer	venea	deseori	o	ploaie	rece,	trimisă	parcă	
de	zăpada	ce	urma	să	vină,	să-i	spună	cum	mai	e	viaţa	acolo	
pe	 pământ...	 Cum	 făcuse	 exact	 nu	 îşi	 mai	 aducea	 aminte	
foarte	clar,	de	atunci	povestea	 înflorise	 şi	 se	 ramificase	ca	
un	copac	în	creştere	şi	varianta	de	acum	era	că	mânase	ca	pe	
gâşte	dropiile	până	pe	uliţa	principală	a	satului	unde	lumea,	
atrasă	de	strigătele	 lui	 şi	ale	animalelor	speriate,	venise	şi	
omorâseră	 păsările	 cu	 bâte,	 pietre	 sau	 bice,	 împărţindu-
şi	 prada	 apoi	 după	 cum	 negociaseră	 cu	 vajnicul	 vânător.	
Deşi	 mulţi	 susţineau	 că	 dâra	 luminoasă	 de	 prin	 porumb,	
pe	care	el	o	zărise	şi-l	călăuzise,	era	o	simplă	vopsea,	luată	
de	cine	ştie	care	pasăre	pe	pene	şi	scursă	apoi	pe	pământ,	
el	 considerase	 că	 fusese	 un	 semn	de	 la	Dumnezeu,	 care-l	
iubea	mai	mult	decât	pe	oamenii	normali,	datorită	poverii	
pe	care	i-o	dăduse	s-o	poarte	în	spate	parcă	pe	vecie...	De	
atunci,	 deşi	 nu	mai	 văzuse	de	ani	 buni	o	dropie	măcar,	 el	
venea	perseverent,	an	de	an,	scotocind	ore	întregi	prin	lanul	
de	porumb...	Se	schimbaseră	multe,	simţea	schimbarea	asta	
mai	pregnant	pe	măsură	ce	 înainta	 în	vârstă...	Pe	vremuri,	
pe	aici,	tractoare	şi	batoze	cutreierau	neostoite,	până	târziu,	
în	miez	de	noapte.	Pământul	sfărâmicios	era	brăzdat	în	lung	
şi-n	lat	de	sisteme	de	irigaţii	din	care	apa	ţâşnea	cadenţat,	
ca	 un	 pas	 de	militar	 în	marş,	 adăpând	 solul	 bolovănos	 şi	
însetat	şi	transformându-l	într-o	pătură	moale	şi	primitoare	
pentru	sămânţă.	Timpul	trecuse,	vremurile	se	schimbaseră,	
duduitul	tractoarelor	încetase	de	mult	timp	pe	câmpul	acela	
şi	 liniştea	 începuse	 să	 alerge	 ştrengăreşte	 vrăbii	 printre	
spicele	de	grâu	şi	ştiuleţii	de	porumb.	Oamenii	îşi	păstraseră	
obiceiurile,	cultivau	şi	acum	grâu	şi	porumb,	dar	cu	mijloace	
rudimentare,	maşinile	ce-i	ajutau	pe	vremuri	erau	o	simplă	
amintire	despre	care	caii	înhămaţi	la	plug,	să	are	pământul,	
citiseră	 în	manualele	 de	 istorie.	Demult,	 câţiva	 săteni	mai	
îndrăzneţi	 dezgropaseră	 conductele	 ce	 stropeau	 harnic	
ogorul	 şi	 folosiseră	 ţeava	prin	 casă	 sau	o	 vânduseră	pe	 te	
miri	ce,	bucuroşi	de	câştigul	unui	ban	nemuncit.	Aşa	se	face	
că,	acum,	lăsat	doar	la	voia	sorţii,	pământul	rodea	un	an-doi,	
apoi	se	mai	odihnea,	deseori,	încă	pe	atât...

„Uneori	 e	 atât	 de	 multă	 linişte,	 încât,	 dacă	 s-ar	 fi	
plimbat	 pe	 aici,	 Dumnezeu	 ar	 putea,	 cu	 siguranţă,	 să	 îşi	
audă	 gândurile”,	 îşi	 zise	 dezamăgit	 Cocoşatul	 de	 la	 Notre	
Dame	şi	plecă	zgribulit	şi	îngheţat,	cu	speranţa	că,	dacă	nu	
a	fost	să	fie	acum,	poate	la	anul,	se	va	repeta	minunea	din	
copilărie	şi	va	umple	iar	uliţele	satului	cu	păsările	alea	grase	
şi	gustoase...	
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Dilema
Aştepta	 de	 câteva	minute	 în	 hol,	 aşezat	 într-un	 fotoliu	

larg,	ca	Violeta	să	revină.	Urcase	până	la	primul	etaj	unde-şi	
aveau	camera,	ea	şi	Titus,	iar	răgazul	acesta,	de	„primenire“	
a	femeii,	îi	cădea	bine.

După	ce...	 evoluaseră	pe	 ringul	de	dans,	 care	 se	golise	
treptat	şi	rămăseseră	aproape	singuri,	se	simţise	bântuit	de-
un	puseu	de	tinereţe	explozivă.	Cu	ochii	 lipiţi	 de	decolteul	
adânc	 al	 Violetei	 —	 rotindu-se	 în	 jurul	 lui,	 îndrăcită,	 aci	
atingându-l,	 aci	 ferindu-se	de	orice	apropiere,	 ispitindu-l	 şi	
respingându-l	 c-o	 simplă	 zvâcnire	 din	 şolduri	—	 reuşise	 să	
menţină,	cu	brio,	ritmul.	Până	când	piciorul	îi	alunecase	într-o	
parte,	nici	el	nu	ştie	cum,	şi	partenera	nu-i	mai	poposise	în	
braţele	 desfăcute,	 precum	 scontase.	 Fără	 a	 lua	 în	 seamă	
nereuşita,	înfierbântaţi	şi	puţin	obosiţi,	abandonaseră	ringul.	

Trecuseră	 printre	mesele	 de	 unde,	 răzleţe,	 se	 auziseră	
unele	 aplauze	 şi,	 pe	 alocuri,	 chiar	 comentarii	 picante,	
ignorate	de	ei,	şi	ieşiseră	pe	hol.

—	Cu	totul	altceva!	constatase	femeia,	apropiindu-se	de	
uşa	larg	deschisă	a	intrării-n	hotel,	din	al	cărei	prag	inspirase	
adânc	mirosul	reavăn	al	aerului,	reîmprospătat	după	ploaie.	

Insistase,	 apoi,	 să	 se	 schimbe.	 „Să	 mă	 aranjez	 puţin“,	
precizase,	 şi	 lui	 îi	 convenise	 perspectiva	 unui	 moment	 de	
respiro,	 pe	 care	 nu	 şi-l	 asumase	 pe	 faţă,	 însă	 îl	 acceptase	
în	 sinea	 lui,	 socotindu-l	 binevenit.	 Năduşise,	 iar	 sacoul	 îl	
stânjenea,	tăindu-l	pe	după	gât	şi	strângându-l	la	subsuori,	ca	
şi	cum	ar	fi	fost	al	altcuiva.	Îl	dezbrăcase	în	grabă	şi	rămăsese	
doar	în	cămaşă,	în	timp	ce	ea	chema	liftul.

Încă	 aştepta.	 Se	 liniştise	deja,	 simţindu-se	 în	 largul	 lui.	
Aruncă	 o	 privire	 circulară	 în	 jur.	 Examină	 fugitiv	 holul,	 cu	
cele	câteva	fotolii	adânci,	îmbrăcate-n	piele	ecologică,	de-un	
alb	marmorat,	 străbătut	 de	 vinişoare	 vineţii.	 La	 fel,	 şi	 cele	
două–trei	 mese,	 din	 dreptul	 lor.	 Urmară	 „Recepţia“,	 unde	
nu	se	afla	nimeni,	 şi	pendula	cu	 limbile	 încremenite,	fixată	
pe	peretele	din	spatele	pultului.	Cercetă,	apoi,	c-o	expresie	
plictisită,	 barul	 şi	 scaunele-i	 incomode,	 din	 fier	 forjat.	 Pe	
urmă,	uşa	„Sălii	de	mese“,	pe	faţada	căreia,	prinsă	 în	două	
pioneze,	rămase	afişată	 lista	meniului	de	prânz	din	acea	zi,	
întocmită	 pentru	 comesenii–pensionari.	 Serii	 după	 serii,	
din	 primăvară	 până-n	 toamnă,	 mii	 de	 pensionari	 hămesiţi	
ticsesc	hotelurile,	 îşi	 spuse	detaşat	 şi	 c	un	oarecare	 cinism.	
Era	convins	că	el	nu	va	fi	nevoit,	vreodată,	 să	 le	sporească	
rândurile,	 ca	 să	 râvnească	 după	 ciorbele	 lungi	 şi	 nesărate,	
după	 sosurile	 diluate	 şi	 cartofii	 fierţi,	 după	 macaroanele	
cu	brânză,	după	grişul	 sau	orezul	 cu	 lapte,	din	 care	 ştia	 că	
sunt	 compuse,	 îndeobşte,	 meniurile	 dietetice.	 Niciodată,	
întrucât	n-a	stat	cu	mâinile-n	sân,	ca	majoritatea	„sulicilor“,	
chiar	şi	de	la	întreprinderea	unde	fusese	inginer.	Temători	să	
treacă	la	privaţi.	El,	încă	de	la	început,	a	mirosit	încotro	bate	
vântul.	Fără	să	ezite,	şi	a	iniţiat	afacerea	lor	—	pe	din	două.	Cu	
Diţoiu.	Modestă,	la	debut,	şi	profitabilă	pe	parcurs.	Ca	acum,	

pare-se,	 să	 fi	 devenit	 un	 imperiu,	 căci	 l-a	
dus	 trocăţâna	 departe.	 A	 ştiut,	 din	 prima,	
la	 fel	 ca	 orişicine,	 că	 maşina,	 şi	 mai	 ales	
motorul	trebuie	adăpat	întruna.	Iar	benzina	
şi	motorina	vor	rămâne	„nutrienţii	veşnici“.	
Aşa	că	o	benzinărie	deschisă	azi,	 alta,	mai	
mare,	 mâine,	 Diţoiu	 înlăturat	 la	 timpul	
potrivit,	 cu	 paşi	 moderaţi	 dar	 continui,	
de	 globe-trotter,	 a	 creat	 „lanţul	 gurilor	

de	 alimentare“,	 cum	 le	 numeşte.	 Peste	 care	 prezidează,	
de	 ani	 buni.	 Iar	 dovada	 c-a	dat	 lovitura	 e	 faptul,	 poate	nu	
tocmai	 lăudabil,	 dar	 real	 şi-n	 acelaşi	 timp	elocvent,	 că	 şi-a	
preschimbat	 numele,	 fiind	 la	 firmă,	 acasă,	 la	 club	 şi	 între	
prieteni	egal	cu	sine,	adică	Boss.	

Îşi	frecă	palmele,	satisfăcut.	Poate	fără	să-şi	dea	seama	
de	automatismul	gestului,	ca	după	aceea	să	se	uite,	destul	
de	 nervos,	 către	 lift	 şi,	 în	 sus,	 spre	 trepte.	 Nerăbdător,	 îşi	
consulta	tot	mai	frecvent	smartphone	ul	ce	l	vestea,	la	minut,	
că	timpul	 de	 „aranjare“	 a	Violetei	 se	 cam	 lungea,	 pe	 când	
răbdarea	lui	începea	să	intre	la	apă.	

O	zări,	deodată.	În	capul	scărilor.	Strălucitoare	şi	statuară.	
Meritase,	aprecie	fulgerat.

—	 În	 sfârşit!	 icni	 scurt,	 proptindu-şi	mâinile	de	braţele	
fotoliului	 şi	 înălţându-şi	 şezutul,	 ca	 să	 recadă	 la	 loc.	
Regretă	instantaneu	că	lăsase	să-i	scape	cele	două	cuvinte,	
transmiţându-i	Violetei	neastâmpărul	aşteptării	sale,	iar	ea,	
isteaţă,	îl	penaliză	numaidecât.

Cobora	 agale	 treptele,	 c-o	 mână	 sprijinită	 uşor	 de	
balustradă.	La	fiecare	pas,	marginea	molatecă,	de	catifea	de	
mătase,	 a	 rochiei	 sălta	 deasupra	 genunchilor,	 dezvelindu-i	
pe	rând,	înfăţişând	privirilor	avide	ale	bărbatului	picioarele-i	
prelungi,	 frumos	 modelate.	 Puse-n	 valoare	 de	 pantofii	 cu	
tocuri	înalte	şi	subţiri.	Îşi	schimbase	rochia	verde-salamandră,	
purtată	 în	 prima	 parte	 a	 serii,	 cu	 o	 alta,	 purpurie,	 care-o	
avantaja	şi	mai	mult.	

	 Era	 dăruită	 fizicului	 său,	 nu	 făcea	 niciun	 secret	 din	
asta,	 reuşind	prin	mici	 trucuri,	nu	multe,	 în	 schimb	riguros	
aplicate,	să-l	menţină	într-o	formă	de	invidiat.	La	fel	cum	se	
pricepea	de	minune	s-ascundă	unele	posibile	inconveniente	
ale	 vârstei,	 instalându-se,	 de	mult,	 într-o	 etate	 nedefinită.	
Năzuise	şi	 izbutea	să	menţină	„la	zi“,	reanimând	în	saloane	
cosmetice,	 saune,	 săli	 de	 masaj	 şi	 de	 fitness,	 un	 soi	 de	
tinereţe	perpetuă,	uimind	nu	o	dată	şi	seducând	cu	uşurinţă	
bărbaţi	şi	femei,	de-a	valma.	

—	Hai,	stai	aici!
Ridicându-se,	 Boss	 îi	 oferi	 locul.	 Se	 aşezară	 în	 acelaşi	

timp,	el	încălecând	un	braţ	al	fotoliului,	ea	scufundându-se	în	
moliciunea-i	capitonată.	Îşi	trase,	grijulie,	marginea	rochiei,	
o	idee	mai	sus	de	genunchi,	să	n-o	şifoneze.	Apoi,	cu	capul	
lăsat	 uşor	 într-o	 parte	—	 astfel	 încât	 păru-i	 blond	cenuşiu,	
şuviţat	 în	 discrete	 nuanţe	 gri–perlă	 să-i	 curgă	 pe-un	 umăr	
—	scontând	pe	efect,	îi	oferi	bărbatului	priveliştea	unui	chip	
zâmbitor.	Şi-o	privire	piezişă,	aproape	tandră,	pe	sub	breton.

—	A,	dar	n-am	întârziat	prea	mult!	 îl	contrazise	alintat.	
Nu	fi	rău,	îl	certă,	clătinând	un	deget	dojenitor.	Parcă	ai	fi	Titi!	
Numai	el	e	mereu	 în	criză	de	timp	şi	de	aia	 îi	scapă	multe,	
zise	 din	 vârful	 buzelor.	 Tu,	 în	 schimb...,	 rosti	 c-o	 anumită	
căldură	 insinuantă	 şi,	 înclinându-se,	 îi	 puse	 o	 mână	 peste	
unul	din	genunchi.	Îl	strânse	uşor	în	palmă,	oferind	gestului	
o	semnificaţie	mult	mai	trainică	decât	ar	fi	dat-o	cuvintele.	
După	 aceea	 se	 îndreptă	 şi	 rămase	 nemişcată,	 în	 mijlocul	
fotoliului.
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Atunci,	pentru	prima	dată,	stârnită	de	mişcarea	femeii,	
Boss	 percepu	 o	 mireasmă	 care-l	 intrigă.	 Un	 parfum,	 în	
acelaşi	timp,	discret	şi	puternic.	Provocator	şi	greu	de	definit.	
Conţinea,	parcă,	note	de	citrice,	de	crini	dar	şi	de	vanilie	sau	
de	orhidee,	în	fuziune	c-o	aromă	vagă,	de	trunchi	de	copac.	
Şi	tocmai	pentru	că	se	socotea	un	cunoscător,	graţie	pasiunii	
speciale	a	Laurei	pentru	parfumuri	de	firmă,	de	astă	dată	se	
simţea	intrigat.	

—	Cu	ce	te-ai	dat?	o	întrebă	şi	se	aplecă	uşor	peste	ea,	
atingându-i	 cu	bărbia	creştetul	 capului,	 însă	Violeta	 se	 feri	
ca	arsă,	 îndepărtându-se	printr	o	simplă	răsucire	a	taliei.	 Îşi	
întoarse	 cu	 lentoare	 faţa	 spre	 el,	 ca	 să	l	 întrebe	 aşa,	 într-o	
doară:	

—	Da,	îţi	place?
Părea	să	se	bucure.
Boss	îi	contemplă	fugitiv	chipul.	Remarcă	machiajul	ex-

pert,	refăcut	cu	pricepere,	numai	atât	cât	să	confere	o	tentă	
în	plus,	de	naturaleţe	şi	de	strălucire,	tenului.	Identic,	şi	cel	al	
buzelor,	puţin	mai	pale	decât	nuanţa	rochiei,	şi	al	pleoapelor,	
vag	 azurii,	 conturate	 cu	 fineţea	 unei	 mâini	 de	 acuarelist.	
Violeta	folosise	numai	tonuri	pastelate	care,	prin	alăturare,	se		
susţineau,	adăugând	un	spor	de	expresivitate	fizionomiei.	

În	privinţa	parfumului,	a	compoziţiei	lui	complexe	şi	rafi-
nate,	îi	venea	greu	să	se	pronunţe.	Ar	fi	preferat	să	n-o	facă.

—	Cum	ţi	 se	pare?	 insistă,	 însă,	 femeia,	 iar	el	 se	 simţi	
încurcat,	 silit	 să	 definească	 un	 lucru	 nedefinit,	 o	 aromă,	
adică,	o	 adiere,	 ceva	 volatil	 şi	 nestatornic,	 a	 cărei	 esenţă-i	
era	cunoscută	şi	totodată	străină.

—	E	ceva,	hm,	cum	să	zic,	tatonă	Boss,	şi	subtil	şi...	tare!	
zise	dintr-o	suflare,	mulţumit	că	reuşise	cumva	să-i	identifice	
chintesenţa.	Conştient,	totuşi,	că	n-o	făcuse	decât	formal	şi	
abstract.

—	Ia	să	mai	încerc!	îi	propuse,	ambiţios,	şi	fără	să-i	aştep-
te	acordul,	se	 întinse	spre	ea.	 Îşi	apropie	 faţa	de	grumazul	
femeii	şi,	înlăturându-i	c-o	mână	părul,	mirosi	discret.

Şi,	 totuşi,	 ceva	 îi	 scăpa.	 De	 câte	 ori	 era	 pe	 cale	 să	 se	
pronunţe,	 fie	 şi	 cu	 aproximaţie,	 detecta,	 sau	 numai	 avea	
impresia,	o	nouă	aromă.	Întreţinându	i	nesiguranţa.	Renunţă.	
Preferabil,	îşi	spuse,	decât	să	cadă-n	ridicol.

Şi,	iarăşi:
—	Cu	ce	te-ai	dat?
—	Cu	ce	crezi?	îl	provocă	Violeta,	plină	de	neastâmpăr.	

Bătea	 cu	 vârfurile	 degetelor,	 mărunt	 şi	 ritmat,	 în	 celălalt	
braţ	al	fotoliului.	Ai	idee?	îl	zgândări,	înălţând	o	sprânceană	
întrebătoare.	 Hai,	 ştiu	 că	 ai	 acasă	 o	 colecţie-ntreagă,	 îi	
aminti	şi	Boss	admise,	c-un	soi	de	mârâit,	revăzând,	pe	dată,	
mica	vitrină	din	sufragerie,	unde	Laura	 îşi	 înşira	„trofeele“:	
sticluţă	 după	 sticluţă,	 o	 colecţie,	 într-adevăr,	 întocmită	 cu	
grijă	şi	pasiune,	de	parfumuri	de	firmă,	la	a	cărei	îmbogăţire	
contribuise	şi	el,	adesea.	„Măcar	atât“	ar	fi	zis	într-o	zi,	fără	
ca	ea	să	audă.	

—	Chanel!	se	avântă	bărbatul.	Saint	Laurent?	îşi	aminti,	
instantaneu.

Un	râs	scurt	şi	 întrucâtva	zeflemist	 îi	 semnală	că	nu	se	
afla	pe	drumul	cel	bun.

—	Ar-mani?	bâlbâi,	derutat	şi	deja	iritat.	Concentrându-se,	
trecu	 în	 revistă	 şirul	 exponatelor	 de-acasă:	 Armani	 lângă	
Gucci	şi	Ricci,	după	ele.	Paco	Rabanne,	Givenchi	şi	Miss	Dior,	
Guerlain	 şi	Lancôme,	 în	flacoane	 rafinate,	 cu	 feţe	multiple	
şi	strălucitoare,	de	sticlă	şlefuită,	sugerând	frumuseţea	rece		
a	cristalelor	de	stâncă.	Altele,	rotunjite,	chemând	mângâie-
rea,	sau	spiralate,	cu	dopuri	sofisticate,	în	forme	florale,	de		

nuferi,	 roze	 sau	 crizanteme,	 cu	 esenţe	 suave	 ori	 senzuale,	
diafane	sau	provocatoare,	subtil	colorate	şi	distilate…

—	Nu,	nu!	îi	întrerupse	filmul	Violeta,	râzând	de	astă	dată	
deschis	 şi	 dezvelindu-şi	 dantura	 perlată.	 Nici	Armani,	 mai	
încearcă!	 îl	 îmboldi	 şi	 ca	 să	i	uşureze	cazna,	alunecă	 înspre	
el,	scuturându-şi	părul	şi	cabrându-şi	 talia.	 Îndată,	ochii	 lui	
zăriră,	înălţându-se,	valea	fierbinte	şi	chemătoare	a	sânilor,	
cuprinşi	şi	dezveliţi,	totodată,	de	decolteul	generos	al	rochiei.	
Asupra	acesteia,	aşa	cum	şedea	pe	braţul	fotoliului,	avea	o	
privelişte	amplă.	Şi	destul	de	exactă	şi	de	atrăgătoare,	ar	fi	
putut	adăuga,	cu	mâna	pe	inimă.	Simţi,	pe	dată,	zguduindu-l	
cu	forţa	izbiturii	unui	recul,	o	tentaţie	greu	reprimabilă:	de-a	
se	 apropia	 şi	 mai	 mult,	 pentru	 a	 percepe,	 în	 profunzime,	
mirosul	pielii	şi	al	parfumului	izvorâte	din	acel	defileu.	

—	 A,	 nu,	 nu!	 îl	 respinse	 Violeta,	 bănuindu-i	 intenţia.	
După	ureche,	acolo	m-am	dat.	Acolo	să	cauţi!

Îşi	 petrecu	 un	 picior	 deasupra	 celuilalt,	 aplecându-se	
înainte.	Cu	mâna	pe	după	ceafă,	 îşi	trase	părul	pe-o	parte,	
dezvelind	 scoica	delicată	a	unei	urechi,	 c-un	ochi	de	 rubin	
aprins	în	lob,	clipind	tainic	spre	el.	

Boss	 realiză	 cum	 i	 se	 umezesc	mâinile	 de	 transpiraţie.	
Urmă	acea	senzaţie	neplăcută,	a	cămăşii	 lipite	de	spate.	În	
curând,	respiraţia	risca	să-i	devină	şuierătoare,	era	conştient	
de	asta,	cunoscându-şi,	prea	bine,	„chimia“	trupului.	Reacţii-
le	prompte,	la	anumiţi	stimuli.	Se	retrase,	precaut.

—	Nu	ştiu,	capitulă.	Mă	depăşeşte.	Îşi	înălţă,	un	moment,	
braţele	deasupra	capului.

—	Mă	ai	la	mână,	recunoscu.	Zi-mi	tu!	
—	Sigur?
—	Sigur.
—	Biiine,	acceptă	Violeta,	lungind	cuvântul.	Uite,	poate	

că	 Laura,	 chiar	 nu-l	 are,	 mi	 l-a	 adus	 Titi,	 acum	 o	 lună	—	
Givenchi.	„Ange	ou	Demon,	le	secret“,	se	numeşte,	îl	anunţă,	
radioasă.	E	ceva	„special“,	preciză,	cu	intonaţia	adecvată.	Un	
parfum	de	top	:	„Pentru	femei	puternice!“	

—	 Da?	 îngână	 Boss,	 c-o	 jumătate	 de	 gură.	 Destul	 de	
neîncrezător.	Există	aşa	ceva?	 se	 interesă.	Vreau	să	 zic:	pe	
categorii?	După	caractere...

—	Oho,	râse	zglobiu	Violeta.	Eşti	aut,	băiatu’!	Şi	fără	să-i	
mai	ofere	vreo	 lămurire-n	plus	ori	să-i	 lase	un	timp	minim	
de	reflexie,	să	se	dumirească,	se	sprijini	de	braţele	fotoliului,	
săltându-se	puţin.	Cât	s-ajungă	în	dreptul	lui.

—	 Încearcă	 să	 afli!	 îi	 ceru,	 fulgerându-l	 c-o	 privire	 de	
efect,	îndelung	exersată,	şi	recăzu	în	fotoliu.

—	 Ce-ce?	 bâigui	 derutat	 bărbatul,	 presimţind	 că	 va	 fi	
supus	unei	noi	încercări.	Ca	să	înţeleagă,	dintr-odată:	Unde	s	
...ăăă,	 Îngeraşu’	şi	Necuratu’,	asta	vrei	 să	spui?	 În	ce	parte	
te-ai	dat?

—	Exact.	Caută,	îl	îndemnă	femeia,	surâzându-i,	în	felul	
ei	 aparte,	 care	nu	admitea	 refuzul.	 Cu	o	blândeţe	aparen-
tă,	mimând	 fragilitatea	 şi,	 cu	 toate	 acestea,	 reuşind	 să	 se	
impună.

Boss	oftă,	ezită,	îşi	strânse	între	două	degete	lobul	urechii	
drepte,	trăgând	de	el,	ca	apoi	să	se	ridice	în	picioare.	Merse	
până	la	uşa	intrării.	Stătu	acolo,	în	prag,	chiar	pe	locul	unde	
zăbovise	 Violeta,	 nici	 nu	 trecuse	 ora.	 Cu	mâinile	 în	 buzu-	
nare,	 privea	 aleea	 de	 pietriş	 din	 faţa	 hotelului.	 Desfăşu-
rându-se,	asemenea	unei	eşarfe	albe,	aruncată	de-o	mână	
nepăsătoare.	 Parcă	 şi	mai	mult,	 în	 întuneric,	 se	 detaşa	 de	
bordura	înaltă,	a	ierbii	necosite,	ce	înainta	către	şoseaua	pe	
ale	 cărei	 margini,	 îndepărtate,	 se	 zăreau	 siluetele	 întune-
cate	ale	pomilor.	Alcătuiau	un	tot	nedefinit,	o	fortăreaţă	vie	
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şi	fremătătoare	de	arbori	şi	frunze,	destul	de	indistinctă	de	
la	distanţă.

Reveni	în	dreptul	ei.	
—	Caută,	îl	îmboldi	iarăşi.	Îl	fixa	insistent,	din	adâncimea	

fotoliului,	 cu	 buzele	 fremătând,	 provocatoare.	 Şi-n	 acelaşi	
timp,	 c-o	 expresie	 uşor	 distantă,	 dispreţuitoare	 în	 faţa	
şovăielii	bărbatului.	

Acesta	ocoli	fotoliul.	Inspiră	adânc	şi	se	aplecă,	din	nou,	
asupra	 Violetei.	 Îi	 trecu	 o	mână	 pe	 sub	 păr,	 percepându-i,	
printre	 degete,	 alunecarea	 vie	 şi	 mătăsoasă.	 Îl	 strânse,	 cu	
grijă,	în	pumn,	deasupra	cefei.	Adulmecă,	c-o	mină	serioasă,	
întârziind	să	se	pronunţe,	până	când	femeia	se	smuci,	plicti-
sită,	desprinzându-şi	părul	din	strânsoarea	lejeră	a	mâinii.	

	—	Mă	gâdili!	protestă.	Ajunge!
N-ajungea.	 Cum	 s-ajungă?!	 De-acum,	 Boss	 se	 simţea,	

cu	 adevărat,	 stârnit.	 Provocat	 să-şi	 demonstreze	 calităţile	
de	cunoscător	în	materie.	Şi	se	străduia.	Dar,	de	câte	ori	se	
apropia,	Violeta	se	răsucea	iute	în	partea	opusă,	biciuindu-i	
faţa	 cu	 şuviţele	 părului	 şi	 derutându-l,	 iar	 el	 trecea,	 prin	
spatele	fotoliului,	de	la	un	umăr	la	altul,	se	întindea	către	ea,	
râdea	prosteşte,	rugând-o	să	se	potolească.	Degeaba.	

Peste	tot	părea	să	plutească	o	mireasmă	ambiguă,	ame-
ţitoare,	de	flori	 şi	 de	plante	 carnivore!	Cu	 totul	 diferită	de	
parfumurile	suave,	preferate	de	Laura,	conţinând	esenţe	de	
iasomie,	 liliac	şi	de	 frezii.	Poate	chiar	şi	de	 lavandă.	Linişti-
toare,	îndeobşte,	şi	discret	învăluitoare,	amintindu-ţi	de	seni-	
nul	unei	zile	de	primăvară	sau	de	farmecul	irezistibil	al	unui	
lan	cultivat	cu	levănţică,	făcându-te	să	te	simţi	uşor,	detaşat	
şi	 chiar	 niţel	 stupid	 că,	 dintr-atât,	 ai	 putea	 fi,	 pentru	 scurt	
timp,	 relaxat.	 Împăcat	 cu	tine	 şi	 cu	 cei	 din	 jur.	 Cel	 ales	 de	
Violeta,	însă,	era	făcut	să	aţâţe.	Să	te	scoată	din	minţi!	Sinte-
tiza	 substanţa	 grea	 şi	 îmbătătoare	 a	 unor	 amoruri	 tainice,	
consuma-te	n	alcoovuri	vinovate,	în	nopţi	fără	astre,	a	căror	
magie	 te	 făcea	 să	 te	 simţi	 neputincios.	 Inoculând,	 într-un	
final,	alerta.	

Bărbatul	 îşi	 zbătea	 acum	 zadarnic	 aripile	 încleiate	 în	
vrăjita	pânză	de	arahnidă,	încâlcindu-se	tot	mai	mult	în	firele,	
subţiri	şi	elastice,	ţesute	anume	pentru	el,	în	timp	ce	femeia	
îl	observa	detaşată,	lucidă	şi	întrucâtva	curioasă.	Zâmbea,	ca	
pentru	sine,	cu	siguranţa	prădătorului	convins	de	nevolnicia	
victimei,	prelungindu-i	supliciul.	Poate	nu	tocmai	cu	gândul	
s-o	răpună,	ci	doar	s-o	păstreze	un	timp	la	cheremul	său.	

Şi,	pe	neaşteptate,	tăcerea	şi	încordarea	momentului	vor	
fi	risipite	de	timbrul	pătrunzător	al	unui	glas	cunoscut:	

—	Ce	faceţi,	drăguţilor?	Vă	zbenguiţi,	vă	zbenguiţi?!
Fără	 să-i	 fi	 observat	 apropierea,	 Anisia	 răsărise,	 parcă	

din	pământ,	 lângă	ei!	Stătea	cu	mâinile	 înfipte	 în	şolduri	şi	
capul	puţin	înclinat,	îngustându-şi	ochii	şi	filtrându-i	printre	
genele-i	dese.

Violeta	se	dezmetici	prima	şi-şi	duse	un	deget	 la	buze,	
sugerând	tăcerea.	Anisia	zâmbi	cu	subînţeles,	prinzându-se-n	
joc,	cu	acea	complicitate	spontană,	feminină,	care	se	naşte	
uşor,	e	suficient	un	gest,	o	şoaptă,	o	strângere	a	pleoapelor	şi	
înţelegerea	se	leagă	pe	loc.	

La	 fel	 de	prompt	 în	 reacţii,	 Boss	 se	dezlănţuise	 instan-
taneu:

—	Valea!	strecură	printre	dinţi	 invitaţia,	deloc	amabilă,	
menită	să	o	facă	pe	intrusă	să	dispară,	să-şi	piardă	corporali-
tatea	şi	să	se	volatilizeze,	asemenea	oricăreia	dintre	esenţele	
pe	care	el	tocmai	le	inhala.	Dădu	să	se	ridice,	însă	Violeta	îi	
aşeză	o	mână	pe-un	umăr,	temperându-l.	

—	Măi,	da’	viteaz	mai	eşti!	ţâţâi	Anisia,	admirativ.	Lasă,	te	
înţeleg,	dădu	din	mână,	îngăduitoare.	Eşti	inflamat,	se	vede	

de	 la	 o	 poştă,	 îl	 tachină,	 şi-i	 făcu	 semn	 cu	 ochiul	 Violetei.	
Prăjeşte-l	 în	 tigaie,	 o	 sfătui,	 şi-şi	 pocni	mâinile	 între	 ele,	 a	
satisfacţie.	Fă-l	să	sfârâie!

Le	întoarse	spatele,	după	ce-şi	consultă	ceasul–brăţară.	
Străbătu	holul,	 cu	paşi	 silenţioşi,	estompaţi	de	mochetă,	 şi	
ieşi	 din	 hotel.	 Traversă,	 în	 grabă,	 aleea	de	pietriş,	 călcând,	
apoi,	 nepăsătoare	prin	 iarba	 înaltă,	 croindu-şi	 drum.	 Se	 va	
opri	în	mijlocul	şoselei,	cuprinsă-n	raza	de	lumină	a	farurilor	
unei	maşini	ce	va	staţiona	în	dreptul	ei.	

Rămaşi	singuri	în	hol,	Boss	se	instală	în	fotoliul	de	vizavi.	
Nu	prea	îndepărtat	de	cel	al	Violetei.	Tăcea,	congestionat	la	
faţă,	aşteptând	să	i	se	domolească	respiraţia.

—	 Să	mergem	 sus!	 propuse	 deodată.	 În	 camera	mea.	
Bem	un	pahar	de	„Angelli“,	e	o	sticlă	în	bar,	preciză	şi	râse	c-o	
voce	tremurată.	Un	soi	de	behăit	firav,	la	auzul	căruia	femeia	
îl	 cercetă	atentă.	Un	zâmbet	mic,	 stăpânit,	 îi	 juca	 într-unul	
din	colţurile	gurii.	

	Părea	 să	 se	codească.	 Îl	 cântărea	din	ochi,	evaluându	l	
din	 cap	 şi	 până-n	 picioare.	 Din	 vârful	 creştetului	 cu	 păr	
cârlionţat,	care	amintea	de	căpăţâna	unui	faun,	trecând	pes-
te	toracele	puternic	şi	abdomenul	cam	pronunţat.	În	pofida	
antrenamentelor	constante,	a	orelor	de	piscină	şi	de	tenis,	pe	
care	le	practica,	tot	la	două	zile,	în	spaţiul	anume	amenajat	
din	spatele	vilei	sale.	Amplasată	într-o	zonă	rezidenţială.	Când	
privirea-i	 ajunse	până	 la	 vârfurile	pantofilor	 şpiţaţi,	 anume	
comandaţi	 pentru	 această	 ocazie	 la	 o	 firmă	 cu	 designeri	
creatori	de	modele–unicat,	îi	răspunse:

—	Nu	găsesc	c-ar	fi	potrivit.	Crede-mă.	Şi	tuşi,	cu	subîn-
ţeles.

Venise	rândul	ei	să	se	joace	de-a	şoarecele	şi	pisica!	Ca	
dovadă	că	n	-a	uitat.

Nu	uitase,	 într-adevăr,	 că	printr-a	 zecea	fiind,	 în	 cercul	
lui	gălăgios	şi	necruţător	de	bărbătuşi,	o	etichetase	drept	o	
lungană	cu	nasul	spuzit	de	coşuri.	Organ	ce	ar	mai	fi	trebuit	
scurtat.	De	asemenea,	nu	uitase	cum,	bine	clădit	şi	lipsit	de	
complexe,	 liceanul	 se	 învârtea	 în	 jurul	 pistelor	 de	 atletism,	
exercitând	 unele	 presiuni	—	 nu	 tocmai	 sportive	—	 asupra	
câtorva	 studente	 de	 la	 ICEF.	 Cu	 mai	 mult	 sau	 mai	 puţin	
succes,	nu	se	aflase	exact.	Ştia	să	fie	discret.	Oricum,	aspira.

Dar	mai	 presus	 de	 toate,	 nu	 uitase	 porecla!	 Pentru	 că	
avea	 dinţii	 mari	 şi	 puţin	 ieşiţi	 în	 afară,	 lucru	 corectat	 pe	
parcurs	 prin	 implanturi	 de	 porţelan	 şi	 diverse	 tratamente	
de	estetică	dentară,	el	o	numise	„Kalu’“.	Şi	cel	puţin	doi	ani,	
până	 la	 absolvire,	 nu	 scăpase	 de	 batjocura	 asta!	 Rostită	
pe	 la	 spate,	 rânjită,	 şuşotită	 sau	 nechezată	 de	 neiertătorii	
băietani.	Şi	nu	o	dată,	 tonul	 îl	dăduse	chiar	el,	 în	aparenţă	
cu	ochii	după	vreo	căruţă	trasă	de-o	mârţoagă,	trecând	prin	
piaţa	 aflată	 la	 doi	 paşi	 de	 liceu.	Dar	Violeta	 ştia–ştia!	 Ştia	
că	vorba	era	pentru	urechile	ei!	Aceleaşi,	pe	care	azi	ce	n-ar	
fi	 dat	 „,marele“	 Boss	 să	 le	 molfăie	 între	 buzele-i	 lacome,	
îmbăloşându-le	niţel!	Nu	o	dată,	 fata	avusese	ochii	plin	de	
lacrimi.	 Simţise	 pe	 vârful	 limbii	 gustul	 amărui	 al	 pelinului.	
Şi,	pe	umeri,	strivind-o,	povara	poreclei.	Pe	atunci	nu	ştia	să	
sfideze.	Nici	să	se	ia	la	harţă.	Nici	să	se	apere,	nici	să	ignore.	
Tot	astfel	 cum	nu	 ştia	 că,	din	 lungana	 cu	dinţii	 inestetici	 şi	
nasul	împestriţat	de	coşuri,	asemenea	unui	fluture	care-şi	va	
trăda	crisalida,	va	deveni	una	dintre	cele	mai	apetisante	şi	
adesea	râvnite	femei	din	oraş.

Îşi	va	lua	revanşa,	se	jurase	în	acele	zile	 îndepărtate,	şi	
tocmai	asta	făcea	acum.	

(Fragment	din	romanul	în	pregătire	Stil Diwal)
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UN PROCOPIAN: EUGEN BARBU
Recent,	 în	 revista	 Cultura,	 C.	 Stănescu,	 într-un	 cumpănit	

comentariu,	ne	reamintea	că	s-au	scurs	22	de	ani	de	la	dispariţia	
lui	Eugen	Barbu	(m.	7	septembrie	1993),	„un	mare	scriitor	cu	
două	 feţe”,	 admirat	 și,	 deopotrivă,	 detestat	 în	 timpul	 vieţii,	
ignorat	 acum,	 iscând,	 cel	 mult,	 relecturi	 suspicioase,	 după	 o	
lungă	pauză	„igienică”.	Controversat,	diabolizat,	inegal	cu	sine,	
ferment	al	vieţii	literare,	Barbu	ar	fi	fost	o	prezenţă	nocivă,	cu	
o	 „psihologie	 tenebroasă”,	 subscriind,	 dintr-un	 reflex	 ancilar,	
„carnavalului	propagandistic”.	Fundamental	un	gazetar,	după	Al.	
George,	cinicul	boss	al	Săptămânii	s-a	dovedit	un	„ciomăgaș”,	
întruchipând	 chiar,	 potrivit	 unor	 voci,	 „esenţa	 răului”,	 cum	
constata	 H.	 Zalis,	 semnând	 o	 carte	 recuperatoare,	 „în	 contra	
curentului”,	în	pofida	rupturii	din	mai	1980,	interesat	acum	de	
„actele	pur	literare”.	Intrat	în	„colimatorul”	posterităţii,	Eugen	
Barbu	are,	însă,	dreptul	unor	tentative	de	redescoperire,	sugera	
E.	Negrici,	 fascinat	de	Săptămâna	nebunilor.	 Încât,	reînhumat	
în	 nenumărate	 rânduri,	 discreditat	 cu	 înverșunare,	 Barbu	 se	
oferă,	 la	recitire,	unor	salubre	exerciţii	de	obiectivare,	dincolo	
de	 „scutul	 oficial”,	 expus	 inhibant	 în	 timpul	 vieţii,	 dincolo	 de	
mizeriile	 unui	moralist	 ipocrit	 și	 ale	 campaniilor	 sale	 punitiv-
veninoase.	Să	fie	Eugen	Barbu	doar	un	biet	„Icar	de	periferie”?	
Reevaluarea	 lui	 Eugen	 Barbu	 nu	 înseamnă,	 desigur,	 o	 pauză	
amnezică.	 „Barbist”	 o	 vreme,	 Marian	 Popa	 (zis	 și	 „tigrul”,	
alintat	 de	 Patron	 tocmai	 pentru	 „ferocitatea”sa)	 afirma	 într-o	
carte-interviu,	 vorbind	 despre	 binefăcătorul	 său:	 „nu	 poţi	 fi	
tolerant	într-o	Istorie”.	Și,	într-adevăr,	în	Istoria	sa,	Marian	Popa	
se	 dovedește	 intolerant,	 refuzând	 simbioza.	 Ceea	 ce	 ar	 fi	 de	
dorit	și	altor	comentatori,	incapabili	de	obiectivare,	din	păcate,	
detașându-se	 de	 turbulenţele	 și	 partizanatele	 vieţii	 literare.	
Fără	 a	 le	 uita,	 bineînţeles,	 într-o	 postumitate	 convulsivă.	Dar,	
în	primul	rând,	fără	a	ignora	opera	celui	incriminat	cu	risipă	de	
energie	polemică.

Îngrijind	ediţia	de	Opere	(în	seria	de	Opere	fundamentale,	
sub	girul	Academiei	Române),	Mihai	Ungheanu	 spera,	 într-un	
scurt	Argument,	că,	astfel,	Eugen	Barbu	are	şansa	unei	noi	vieţi	
editoriale.	 Că	 opera	 și	 personalitatea	 sa,	 aprig	 controversate,	
vor	 fi	 examinate	 cu	necesarul	 calm	analitic.	 Iar	 importantul	 /	
impozantul	 prozator	 al	 „generaţiei	 pierdute”,	 vast,	 inegal,	 un	
caz	 complicat,	 desigur,	 angajat,	 bătăios,	 adulat	 și	 contestat,	
ar	 merita	 discutat	 suspendând	 răfuielile	 de	 altădată.	 Firește,	
fără	a	anula	ambiguităţile	 și	 compromisurile	omului,	un	băiat	
sărac,	pornit	 să	cucerească	 lumea	din	casa-vagon	a	Cuţaridei,	
cu	 ideea	 handicapului	 în	 minte,	 complexat,	 visând	 revanşa.	
Jurnalul	 său	 (din	1966),	puţin	comentat,	adunând	fișe,	notaţii	
pasagere	 animate	 de	 furii	 juvenile,	 impresii	 de	 lectură	 etc.,	
poate	fi	un	preţios	document	psihologic,	schiţând	–	în	vremuri	
tulburi	–	o	imagine	despre	sine	în	epoca	formării.	Aflăm	că,	în	
1942,	junele	rebel	Barbu	visa	la	Nobel,	că	e	încercat	de	o	„lene	
ucigașă”	 iar	creaţia	 îi	procură	o	„bucurie	 înfiorătoare”.	Citește	

„pe	 apucate”,	 alteori	 „fără	 răgaz”,	 are	 opinii	
ferme,	grăbite,	îi	trebuie	Cehov	(„prietenul	cel	
mai	 însemnat”),	trece	 la	Gorki	(care	„trebuie	
evitat”),	 vrea	 poezie	 în	Capitalul	 și	 gustă	 de	
pe-acum	viciul	stilului.	Simte	primejdia,	crede,	
însă,	că	e	vorba	doar	de	„o	fază”.	Lângă	frazele	
îmbibate	de	irespect,	vede	în	Biblie	un	„roman	
senzaţional”!	Dar,	mai	presus	de	toate,	vrea	să	
fie	 liber,	 scrie	 cu	 furie,	 constată	 că	 tristeţea	

„e	 germinatoare”.	Motiv	 de	 a	 se	 văicări	 de	 asaltul	 erotic,	 de	
„jugul	de	amant”.	Dragostea	l-ar	împiedica	să	scrie	cât	ar	pofti,	
iar	gândul	 că	ar	fi	publicat	Groapa,	 înainte	de	a	purcede	 la	o	
altă	 rescriere	 (versiune	 îmbunătăţită),	 îl	 îngrozește.	 Iată	efigia	
tânărului	Barbu	(„întunecată”,	constată	Eugen	Simion),	irascibil,	
conflictual	deja,	provocator,	subiectiv,	 imprudent,	 în	război	cu	
toată	lumea,	văzând	în	literatura	confesivă	„un	altfel	de	roman”.	
Și	care,	curios,	înţelege	literatura	ca	un	„gen	ușor	și	neprofund”!	
Încât,	contemplându-și	existenţa,	spiritul	său	rebel	erupe,	vrea	
să	scrie	despre	ce	„e	urât	și	murdar	 în	viaţă”.	 În	consecinţă,	e	
convins	că	pamfletul	ar	fi	„genul	celor	bravi”!	Caietele	secrete	
(încă	 nedivulgate	 integral,	 fragmentar,	 disparat	 publicate	 în	
Pro	 Saeculum)	 abundă,	 desigur,	 în	 astfel	 de	 execuţii	 sumare,	
developând	reticenţele	și	aversiunile	din	viaţa	breslei.	Şantajul,	
afirmă	 M.	 Popa,	 ar	 fi	 specialitatea	 prozatorului,	 interesat	
a	 colecta	 informaţii,	 a	 aduna	 dosarele	 adversarilor	 cu	 pete	
biografice,	 fluturându-le	 ameninţător.	 Și	 oferindu-și	 serviciile	
Conducătorului	 suprem,	 înţelegând	 că	 schimbarea	 de	 macaz	
din	1965,	„an	de	graniţă”	al	culturii,	îi	oferă	șanse	uriașe.

Să	ne	amintim	că	Barbu,	spre	deosebire	de	alţii,	se	lăsase	
greu	 înduplecat.	 Bătăios,	 având	 în	 sânge	 lecţia	 Cuţaridei,	 va	
activa	 resortul	 urii.	 Și	 va	 dori	 să	 urce,	 eliminându-și	 adver-
sarii.	 Numit,	 în	 1962,	 de	 Leonte	 Răutu,	 la	 cerere,	 la	 cârma	
Luceafărului,	înfiinţând,	în	ianuarie	1963,	cenaclul	Labiș,	Barbu	
va	fi	curtat,	adulat,	invidiat.	Firesc,	va	înviora	climatul,	va	stârni	
inamiciţii,	sfârșind	prin	a	fi	alungat,	în	1968,	de	la	conducerea	
revistei.	Dar	o	schimbare	de	macaz	se	constată	și	în	scrisul	său.	
De	la	neorealismul	dur	al	Groapei,	de	„imaginaţie	senzorială”,	
va	 trece	 la	 un	 stil	 somptuos,	 de	 un	 livresc	 ostentativ,	 vădind	
orgoliu	 și	 travaliu,	anunţând	proiecte	 fantaste,	 cifrate,	 în	 spa-
tele	cărora	defilează	contemporanii	 ignari.	Creaţia	sa,	observa	
Eugen	 Simion,	 propune	 scrieri	 „brutal	 diferenţiate	 estetic”.	
Dacă	un	Filipache	(Facerea	 lumii),	comunist	onest,	sacrificând	
viaţa	personală	vrea,	precum	Niculescu,	în	Şoseaua	Nordului,	să	
schimbe	lumea	(„dârzenia”	lor	fiind	apreciată	de	un	S.	Damian;	
v.	Rolul	 literaturii	 în	educaţia	 socialistă,	 în	Gazeta	 literară,	nr.	
46/12	nov.	1959),	romanele	în	discuţie	sunt	tributare	schemei	
ideologice	 și	 exprimă,	 e	 drept,	 mai	 reușit	 decât	 alte	 titluri	
respectând	 reţeta	 partinică,	 psihologia	 de	 clasă.	 Sunt	 pagini	
vestejite,	infestate,	vădind	vervă	repertoricească	și	ticurile	unui	
prozator	 comportamentist,	 exprimat	 abundent	 în	 cinemato-
grafie	și	gazetărie.	Și	care	va	persevera	în	literatura	de	consum.	
Pe	de	 altă	 parte,	 „răsfăţul	 lingvistic”	 se	 insinuează	masiv	 și	 o	
ciudată	alternanţă	îi	marchează	traiectoria	scriitoricească.	Demi-
sia	de	 la	Luceafărul	 (formală)	 creează,	 zice	M.	Popa,	„condiţii	
pentru	 scrierea	 Princepelui”.	 Răgazul	 oferit	 îi	 îngăduie	 să	 se	
consacre,	 îndârjit,	 cărţilor	 fundamentale,	 respectând	 graficul	
(imprevizibil)	al	 rocadelor	 sancţiuni	 /	 recompense	 (din	partea	
forurilor).	Prozatorul	se	exprimă	ca	un	inegalabil	pictor	de	medii,	
trădând	 o	 „suficienţă	 luciferică”	 și	 greaţa	 de	 lume.	 Loviturile	
încasate	 îl	mobilizează,	 lucrează	tenace	 la	cărţile	mari	 (topind	
acolo	 fragmente	 reciclabile),	 plonjează	 în	 „climatul	 fanariot”,	
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știind	 prea	 bine	 că	 laudele	 însoţesc	 funcţiile.	 Și	 că	 „în	 dosul	
cărţilor	 trebuie	 să	fie	un	om”,	 cum	spunea	Emerson.	Evident,	
slăbiciunile	omului	răzbat	în	prozele	sale,	pomenita	alternanţă	
fiind	vizibilă	și	în	ritmul	bibliografic,	istoriile	politizate,	„ficţiunile	
de	partid”	lăsându-se	însoţite	de	fabuloase	metaistorii.	Lumea	
lui	Eugen	Barbu	trădează	firea	scriitorului:	gazetar	inflamat,	cu	
interese	publicitare,	colportor	de	bârfe,	cu	pasiuni	extreme	și	
umori	schimbăcioase.	Personaj	„casandric”	(cf.	M.	Ungheanu),	
el	face	necurmate	„sforţări	de	asimilare”	și	nu-și	poate	înfrâna	
tentaţia	 răfuielilor,	 lansând	 rafale	 denunţiative;	 afișează	
afectarea	 intelectuală	și	 snobismul	 livresc,	 împinse	 în	ceea	ce	
Gheorghe	Grigurcu	numea	„estetismul	ticăloșiei”.	O	sinceritate	
imprudentă	îl	conduce,	deseori,	la	mărturisiri	exploatate	nemilos	
de	cei	încondeiaţi.	Găsește	un	model	fascinant	în	messer	Pietro	
Aretino,	„primul	condotier	de	 litere”,	un	„oportunist	 sinistru”,	
recunoaște.	 Infamia,	 scria	 Eugen	Barbu,	 „se	 leagă	de	numele	
lui”	 și	 propria-i	 existenţă	 pare	 placată	 pe	 modelul	 acestui	
Aretino,	o	canalie	care,	prin	lichelism,	deschide	„calea	cea	mare	
a	reușitei”.	În	fond,	lumea	lui	Barbu	(ca	„model	de	umanitate”)	
exprimă	o	direcţie	imorală	și	poartă	o	vinovăţie	neasumată.	„Hoţ	
de	întâmplări”	(preluate	/	prelucrate),	pensând	„pepite	epice”	
(expuse,	orgolios,	 la	 vedere),	 el	 a	 cultivat	 cancaneria	politică,	
suportând	incriminări	unidirecţionate.	A	fost	„celula”	talentului	
său	infestată?	A	fost	el	tartorul	securismului	remanent,	atașat	
de	N.	Manolescu	„grupului	neoproletcultist”,	 trecându-se	 sub	
tăcere	 activitatea	 celuilalt	 grup,	 al	 „paracomuniștilor”,	 cum	
afirmă	Marian	 Popa?	 Fie	 că	 îmbrăţișează	 realismul	 (Cuţarida	
fiind	toposul	unei	umanităţi	mărginașe),	fie	că,	fantast,	evadează	
în	 epoca	 fanariotă,	 fie	 că	 explorează	 realităţile	 socialismului	
victorios,	 acea	 pervertită	 „lume	 de	 câștigat”,	 Eugen	 Barbu	
vorbește	 despre	 degradare,	maculare,	 amoralitate,	 șubrezind	
fundamentele	etice.	Viziunea	stilistică,	observase	Al.	Dobrescu,	
anulează	ideea	morală.

Venind	după	ejectarea	de	la	revista	Luceafărul,	Princepele	a	
fost	citit	ca	un	străveziu	roman	„cu	cheie”,	trimiţând	la	puterea	
comunistă	 (observa	 Jacob	 Popper)	 sau	 făcând	 loc	 unor	 figuri	
din	 lumea	 literară	 (Geo	 Bogza,	 E.	 Jebeleanu).	 În	 conflict	 cu	
vechea	gardă,	suportând	blocajul	generaţiei	lui	Zaharia	Stancu,	
Barbu	 a	 dezlănţuit,	 iarăși,	 știuta-i	 energie	 luptătoare.	 Chiar	
apariţia	 Princepelui	 a	 fost	 „votată”	 politic,	 iscând	 presiuni	 și	
ciocniri	 de	 presă.	 Și	 părând	 a	 confirma,	 retrospectiv,	 ipoteza	
lui	Marian	 Popa:	 prozatorul	 avea	 nevoie	 de	 astfel	 de	 lovituri	
și	alternative,	între	ascensiune	și	martelare,	pentru	a	se	putea	
concentra	asupra	cărţilor	mari.	 Iniţiativele	 sale	 învolburau	cli-	
matul	 și	 stârneau	 adversităţi	 nedomolite:	 a	 făcut	 din	 Lucea-
fărul	 o	 revistă	 vie,	 a	 lansat	 numeroși	 tineri	 („nave	 literare	 la	
apă”),	a	avut	„norocul”	de	a	se	întâlni	cu	o	generaţie	de	mare	
talent,	 provocând,	 în	 cenaclu,	 discuţii	 libere,	 dând	 apă	 la	
moară	 insolenţilor,	 vestejind	 ierarhiile	 falsificate.	 Asimilând	 și	
contestând	cu	vehemenţă	(vezi	Jurnalul	de	lectură),	propunând	
proiecte	la	vedere,	în	replică,	avid	de	bârfe,	deconspirându-se,	
Eugen	Barbu	suferă	de	„patima	culisei”	(cf.	Cornel	Ungureanu).	
Incognito,	 iscând	un	uriaș	scandal,	 se	vroia	o	 repetiţie	pentru	
vasta	Cronică	românească,	în	nouă	volume,	acoperind	intervalul	
1920-1980.	 Polemica,	 declanșată	 de	 proba	 plagiatului	 (Fănuș	
Neagu,	în	România	literară,	nr.	13/26	martie	1970),	a	escaladat,	
chemând	 la	 rampă	 inamici	 „fioroși”.	Ca	proză	 „de	colaj”,	 cum	
va	 încerca	să	dovedească	și	 în	Caietele	Princepelui	 (7	volume,	
1972-1981),	Barbu	își	va	etala	voluptuos	lecturile	și	proiectele,	
deraind	 înspre	 producţia	 manufacturieră.	 Poligraful	 pătimaș	
care	a	fost	Eugen	Barbu,	 încercând	a	afla	taina	stiliştilor,	acea	
„împerechere	de	dulci	cuvinte”,	și-a	procurat,	 în	timp,	o	nouă	

înfăţișare:	 cea	 de	 alchimist.	 Ca	 dovadă,	 expusă	 orgolios	 în	
galantar,	 colecţia	 de	fișe,	 extrase,	 cărţi	 vechi,	 liste	 de	 cuvinte	
etc.,	Caietele	Princepelui	fiind,	de	fapt,	un	îndreptar.	Din	păcate,	
Barbu	 lucra	 atent	 doar	 „pe	 bucăţi”,	 observa	 Eugen	 Simion.	
Manuscrisele	sale	creșteau	prin	adiţiune,	tehnica	 industrioasă	
a	colajului	 îngăduia,	păgubos,	 inconsistenţa	epică.	Altfel	spus,	
lucra	 fără	 plan;	 paginile	 noi,	 constatase	 și	 M.	 Ungheanu,	 se	
adăugau	la	un	„proiect	fără	arhitectură”.	Chiar	dacă	suspectat	de	
o	„analiză	părtinitoare”,	Marian	Popa	formulase	obiecţii	severe,	
văzând	în	figura	bossului	săptămânist	„un	complexat	al	culturii	
enciclopedice”.	 După	 ce	 dezvăluise	 lumea	 periferiei	 și,	 apoi,	
epoca	 fanariotă,	 după	 ce	 investigase	 fenomenul	 pierdiţiei	 (în	
Săptămâna	nebunilor)	și	hedonismul	în	Ianus,	Patronul,	agitat,	
izolat,	 încearcă	retrageri	tactice	la	Zamora	(Poiana	Ţapului),	 în	
lumea	muntelui,	 constatând	 neputincios	 că	 lumea	 nouă,	 „de	
câștigat”,	este	un	fabulos	eșec.	Regretabil,	timpul	n-a	mai	avut	
răbdare	nici	cu	Eugen	Barbu.	Alte	proiecte	epice,	de	șantier,	în	
mișcare	haotică,	nu	s-au	coagulat.

Ofensiv,	revanșard,	bântuit	de	nostalgia	enciclopedismului,	
Eugen	Barbu	rămâne,	categoric,	un	nume	de	referinţă,	fără	de	
care	 n-am	 pricepe	 îndestulător	 literatura	 și	 convulsiile	 unei	
epoci.	 Scriitor-spectacol,	 poligraf	 pătimaș,	 veritabil	 ferment	
iscând	 într-o	 viaţă	 literară	 „militarizată”	 scandaluri	 în	 serie,	
antrenând	 tabere	 în	 zgomotoase	 războaie	 culturale	 pilotate	
politic,	Eugen	Barbu	a	fost	mânat	de	uriașe	ambiţii	sub	cupola	
diversităţii	publicistice.	S-a	risipit	într-o	gazetărie	cronofagă,	s-a	
încredinţat	–	cu	frapante	inegalităţi	–	exerciţiilor	de	dramaturgie	
și	poezie	diletantă,	a	fost	ispitit	de	gustul	fabulos	și	barochism,	
s-a	 lăsat	 sedus,	 revărsându-și	 enciclopedismul,	 de	 aluviunile	
culturale	 și	 exotism.	 Așadar,	 o	 izbitoare	 luxurianţă	 verbală,	
slujind	 o	 „imaginaţie	 senzorială”,	 recunoscută	 ca	 atare	 și	 de	
inamici.	 Și,	 bineînţeles,	 un	 relief	 axiologic	 accidentat,	 făcând	
saltul	 de	 la	 gestaţiile	 îndelungate,	 răbduriile	 rescrieri,	 lunga	
așteptare	 (cazul	Groapei)	 până	 la	 nerăbdarea	 de	 a	 încredinţa	
tiparului	 orice	 rând	 așternut,	 sperând	 la	 monumentalitate;	
remarcabil	tehnician	în	nuvelistică,	a	sfârșit	 în	opulenţă	epică,	
afișând	 conspecte	 de	 lectură,	 de	 vădită	 intenţie	 calofilă,	 fără	
a-și	eclipsa	predispoziţia	pentru	argou	și	limbaj	pitoresc.	Lângă	
capodopere	 vieţuiesc,	 în	 bună	 frăţietate,	 titlurile	 care	 ţin	 de	
romanul	popular,	literatura	de	consum,	abundenta	scenaristică	
cultivată	cu	frenezie.	

Capricios,	vanitos,	inchizitorial	și	cârtitor,	Barbu	elogiază	fără	
economie	și	se	răfuiește	cu	toţi.	El	a	fost	un	iubitor	de	spectacol,	
mereu	 în	 ofensivă,	 atrăgând	 –	 prin	 aservire	 politică	 –	 valul	
aversiunilor	şi	oprobiul	unor	contemporani.	Un	ins	„vehement”,	
cu	 opinii	 răspicat	 formulate,	 în	 registru	 pamfletar,	 admirat	 şi	
hulit,	deopotrivă.	Conjuraţia	antibarbistă	a	funcţionat,	scriitorul	
fiind	hărţuit,	vânat	fără	odihnă	pentru	păcatele	omului.	Gărzile	
clientelare	au	provocat	şi	întreţinut	cu	hărnicie	rumoare.	Izolat,	
promiţând,	 în	 replică,	 un	 jurnal	 „telegrafic	 şi	 dur”,	 sufocat	
de	 ingratitudine,	 Eugen	 Barbu	 are	 parte	 şi	 de	 o	 posteritate	
zbuciumată.	 Recuperarea	 scriitorului	 după	 acel	 scenariu	 al	
„morţii	 civile”	 (patronat	 de	 George	 Macovescu)	 rămâne	 o	
sarcină	de	onorat.	Incomod,	hăituit	şi	pizmuit,	supus	unui	război	
de	dezinformare	şi	chiar	unor	„campanii	de	anulare”	(cf.	Marian	
Popa),	 Barbu	 a	 fost	 o	 explozie	 de	 energie	 şi,	 indiscutabil,	 o	
personalitate	puternică.	Scrisul	său,	durând	o	„operă	de	seamă	
a	 culturii	 româneşti”,	 confirmă	 o	 vocaţie	 nemilos	 concurată		
de	 erupţiile	 vanitoase	 ale	 unui	 prozator	 confiscat	 la	 începu-	
turi	 de	 lăcomia	 realului	 şi,	 mai	 apoi,	 de	 parada	 erudiţiei.	 O	
dreaptă	 ierarhizare	 a	 valorilor	 noastre	 nu-l	 poate	 ocoli	 pe		
Eugen	Barbu.
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LUMINIŢA DE LA CAPĂTUL TUNELULUI

Cine	 nu	 a	 auzit	 de	 Carnavalul	 de	 la	 Veneţia?!	 O	 dată	
pe	 an,	 toată	 lumea	 petrece	 purtând	 veșminte	 din	 epoca	
medievală.	Prinţi,	prinţese,	bufoni,	trubaduri,	artiști	de	circ	
invadează	 străzile	 Veneţiei	 și	 renumita	 piaţă	 San	 Marco.	
În	 spatele	 măștilor,	 oamenii	 își	 ascund	 chipurile	 păstrând	
tradiţia	 unor	 secole	 trecute	 de	 mult	 în	 paginile	 istoriei,	
când	 persoanele	 de	 vază	 doreau	 să-și	
păstreze	anonimatul	pentru	a	se	bucura	
de	plăcerile	oferite	de	superbele	palazzo	
veneţiene	 și	 a	 se	 aventura	 pe	 străzile	
înguste	sau	pe	canale,	 în	vreo	gondolă.	
Regulile	 impuse	 de	 rangul	 social	 erau	
uitate.	Se	lăsau	purtaţi	de	iluzia	libertăţii,	
chiar	și	numai	pentru	câteva	clipe.	

Citind	poeziile	din	volumul	Luminiţa	
de	 la	capătul	tunelului,	gândurile	mi-au	
zburat	 la	 acele	 vremuri	 și	 la	 Carnavalul	
din	 Veneţia	 actuală.	 Străduindu-mă	 să-
mi	explic	motivul,	mi-am	zis	că	misterul	
nu	era	chiar	atât	de	greu	de	dezlegat.	Pe	
de	o	parte,	Luminiţa,	ca	persoană,	și	pe	
de	 altă	 parte	 Luminiţa,	 poeta.	 O	 mare	
diferenţă,	însă	doar	pentru	aceia	care	nu	
o	cunosc	foarte	bine	pe	Luminiţa	-	omul,	
deoarece	masca	 purtată,	 asemenea	majorităţii	 dintre	 noi,	
acoperă	chipul	unei	persoane	minunate,	nedezvăluit	în	faţa	
oricui,	 însă	 în	 versurile	 sale	 făcând-o	 cu	măiestrie.	Potrivit	
dorinţei	și	nevoii	din	momentul	punerii	pe	hârtie	a	versurilor.	
Având	un	suflet	delicat,	tremurând	parcă	puţin	de	teama	de	
a	nu	fi	lovită,	se	apără,	ironizându-se	uneori	pe	ea	însăși.

Debutând	 editorial	 în	 anul	 1997	 cu	 volumul	 de	 poezii	
Lecţii	 de	 melancolie	 (editura	 Teleormanul	 liber),	 autoarea	
a	 continuat	 să	 scrie	 și	 să	 publice,	 ajungând	 astăzi	 la	 al	
doisprezecelea	 volum,	 Luminiţa	 de	 la	 capătul	 tunelului	
(editura	Rafet,	2015),	care	a	pătruns	 în	viaţa	 literară	graţie	
ediţiei	a	VIII-a	a	Festivalului	Internaţional	de	Creaţie	Literară	
„Titel	 Constantinescu”,	 unde	 a	 obţinut	 premiul	 „Dumitru	
Crăciun”,	 constând	 în	 publicarea	manuscrisului.	 Acest	 titlu	
incitant,	 am	 spune	 noi,	 ar	 putea	 avea	 legătură	 cu	 nevoia	
poetei	de	a	se	răsfăţa,	trimiţându-ne	la	însuși	prenumele	său,	

cu	 sonoritate	 optimistă, reverberând	
ghiduș	către	noi	toţi.	

Abilitatea	 mânuirii	 cuvintelor,	
uneori	 simple,	 alteori	 greu	 de	 înţeles	
fără	 vreun	 dicţionar	 de	 specialitate	 la	
îndemână,	 dovedește	 atât	 vioiciunea	
minţii	sale,	cât	și	multiplele	cunoștinţe	
în	diferite	domenii.	 Ironia,	 cu	accente	

umoristice,	 ascunde	 de	multe	 ori	 tristeţea	 și	 însingurarea,	
chiar	și	 resemnarea,	mai	ales	 în	poeziile	scrise	 la	persoana	
întâi,	 unele	dintre	ele	 cu	accente	autobiografice.	 În	poezia	
Butaforel	 poeta	 mărturisește:	 „c-așa	 sunt	 eu,	 lovibilă	 din	
fire/	și	neimună	la	butaforei/	mă	doare	în	călcîiul	 lui	Ahile/	
și	slabă	sunt	de	înger	și	de	zmei”,	sau	în	ultima	dorinţă	a	lui	
don	Juan: „chiar	dacă	odată	am	întîlnit	omul	magnet/	care-
mi	sorbea	cuvintele	direct	de	pe	buze/	și	se	biciuia	în	fiecare	
zi	cu	bătăile	inimii	mele/	a	fost	desigur	o	întîmplare	izolată/	

sortită	eșecului	din	lipsă	de	precedent”.	
Sau:	 „zilele	 trec	 acum	 foarte	 greu/	 am	
auzit	 că-n	 jungla	 blestemată/	 mi-au	
ridicat	 un	 nou	mausoleu./	 am	 auzit	 că	
la	 Săpînţa,	 pe-o	 cruce/	 m-aşteaptă	 o	
glumă	 de	 moarte:/	 zace	 aici	 o	 poetă	
ciudată/	 desenată-ntr-o	 carte	 din	 litere	
mărunţele,	 spălate/	 de	 ploaia	 acidă	
a	 netrăirii” (prosopagnozie). Această	
netrăire	 despre	 care	 vorbeşte	 poeta	
apare	şi	în	poezia	programul	îmbrăţişări	
pentru	 toţi unde,	 „subţiată	de	netrăire,	
transparentă	mă	mișcam	prin	 lume”.	 Și	
totuși,	autoarea	nu	este	fragilă,	așa	cum	
ar	părea	 la	prima	vedere,	după	cum	se	
destăinuie	 chiar	 ea:	 „cînd	 iubesc,	merg	
pînă-n	pînzele	albe/	cînd	admir,	urmăresc	
obiectul	 admiraţiei	 mele/	 și-n	 gaură	

de	șarpe,	mă	întorc	și	în	timp/	îmi	iau	și	atestatul	în	stele!”	
(Fan(atic)). Lăsându-se	pe	mâna	sorţii,	se	simte		„un	animal	
de	companie/	pentru	domnul	destin/	am	un	vis	tronconic/	în	
care	iubirea	aruncă	rîzînd	cercuri	roșii/	și	culmea	nimerește	
mereu” (costeliva	primavera).

Exprimându-se	de	data	aceasta	la	persoana	a	treia,	dar	
nereușind	să	abată	gândul	cititorului	de	la	unica...	persoană	
din	poeziile	 în	care	este	vorba	despre	 iubire,	poeta	afirmă,	
ca	și	cum	ar	concluziona:	„nimeni	nu	 înţelege/	 intensitatea	
simţirii	 tale	mereu	 în	derivă/	de	 la	 tandreţe	 la	disperare	 și	
brusc	 înapoi/	 și	 strigătul	 tău	 sufocat/	 ești	 toată	o	 implozie	
reușită/	din	neputinţa	cifrei	doi“(aproape	îndrăgostită).	

Singuratica	 poetă,	 dezamăgită	 de	 propria	 viaţă,	 se	
scufundă	„în	oceanul	de	vise”	și	are	drept	„colac	de	nădejde	
tomurile	 de	 poezii”	 (sic!	 (transit	 gloria	 mundi)). A	 scrie,	
pentru	 ea,	 are	 o	 maximă	 însemnătate,	 fapt	 dovedit	 și	 de	
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versurile	 în	 care	 își	 exprimă	 gândurile	 despre	 arta	 poetică	
și	poeţi.	În	prima	poezie	a	volumului,	„creatorii	de	frumos/	
îşi	 irosesc	 ultima	 suflare/	 pentru	 un	 instantaneu/	 de	 pe	
acoperișul	 lumii(…)/	 îşi	 dau	 haina	 de	 pe	 ei/	 singuraticilor	
înfriguraţi/	 castelul	 îl	 donează/	 buburuzelor	 care	 încotro	
vor	zbura”,	iar	în	final	este	reflectată	o	realitate	usturătoare:	
„creatorii	de	frumos/	merg	pe	jos”!	(creatorii	de	frumos).	În	
poezia	suferinţele	poetului, „poetul	suferă	cînd	scrie/	poetul	
suferă	cînd	nu	scrie/	suferă	în	deznădejde	ca	și	în	speranţă”.	
Luminiţa	 	 Zaharia	 propune,	 pentru	 a	 scăpa	 de	 suferinţă,	
„pensionarea	timpurie	a	poetului/	încă	din	faza	embrionară/	
și,	dacă	se	poate,	să	fie	apoi	exilat/	într-o	prozaică	ţară”....”și	
post-mortem	 propunem	 măsuri	 sociale	 pentru	 poet./	
de	 pildă,	 să	 fie	 incinerat	 în	 reactorul	 de	 vise/	 laolaltă	 cu	
particulele	lui	Dumnezeu/	apoi	cenușa	să-i	fie	consumată	la	
greu/	de	girafele	lumii,	că	nu	posedă	glas.//–	dar	dacă	se	vor	
exprima	altfèl,/	de	pildă,	prin	dans?!”.	Cu	alte	cuvinte,	orice	
s-ar	întâmpla,	poetul,	creatorul	de	frumos,	va	găsi	mereu	o	
formă	de	exprimare.	

Luminiţa	 Zaharia	 nu	 este	 doar	 un	 om	 al	 literelor,	 ci	 și	
unul	 al	 cifrelor,	 fiind	 absolventă	 a	 Facultăţii	 de	 finanţe-
contabilitate	din	cadrul	Academiei	de	Studii	Economice.	Ea	
dă	din	nou	dovadă	de	sinceritate	exprimându-și	cu	claritate	
poziţia	faţă	de	litere	și	cifre	în	poezia	poet	vs	contabil. Deși	
„din	cifre	poţi	 trăi,	poţi	 face	carieră,/	planuri	financiare	de	
viitor,/	poţi	controla	euroii,	caloriile,/	poţi	conduce	evidenţele	
marilor	concerne,/	ba	chiar	să-ţi	asiguri	o	bătrîneţe	liniștită/	
fără	niciun	risc”,	 iar	„din	 litere	poţi	doar	muri/	poţi	da	glas	
sentimentelor/	brodînd	pe	vînt	 cele	mai	 frumoase	poezii,/	
poţi	lăsa	testament	sufletul	tău/	generaţiilor	următoare/	cu	
riscul	enorm	că	ţi-l	vor	pierde/	sau	îl	vor	juca	la	păcănele”,	
totuși	 alegerea	poetei	 este	definitivă,	 fără	echivoc:	 „–	dau	
contabil	pe	poet!	strig	în	talcioc,	la	portavoce/	un	zeu	banal	
mi-arată	 mie/	 în	 piept,	 cică	 să	 tac,	 un	 junghi	 atroce/	 dar	
nu	mă	las,	nu	las	nici	pace/	contabilul	să-nvingă-n	bătălie.”	

În	 aceeași	 notă,	 a	 supremaţiei	 indiscutabile	 a	 literelor,	 ea	
strigă	 lumii	 întregi,	 ca	 şi	 sieşi:	 „trăiască	minunata	poezie!”	
(percheziţie	generală).

Dar	să	nu	uităm	că	volumul	poartă	numele	Luminiţa	de	
la	 capătul	 tunelului,	 şi	 această	 luminiţă	 apare,	 explicit	 sau	
doar	ca	sugestie,	nu	numai	în	titlu	şi	în	poezia	finală,	ci	şi	în	
alte	creaţii	dintre	coperţile	cărţii.	Cu	„ceai	de	luminiţa	nopţii”	
umple	 pantofii	 prea	 mari	 ai	 „rătăciţilor	 prin	 mărginimile	
Arcadiei”	(iubire	la	proţap)	ori,	în	poezia	pedeapsa	pedepsei,	
ale	 cărei	 versuri	 urmează	firul	 alfabetului:	 „luminiţa	nopţii	
se	 ofilea	 în	 biserici”.	 În	 predestinare,	 poeta	 ia	 oarecum	
în	 zeflemea	momentul	 nașterii	 sale,	 sub	 o	 stea	mai	 puţin	
norocoasă:	„m-au	botezat	luminiţă	că	becurile	erau	scumpe	
pe-atunci”.	 Poezia	 Luminiţa	 de	 la	 capătul	 tunelului,	ultima	
din	 volum,	 trezește	 curiozitatea,	 cititorul	 gândindu-se	 că	
autoarea	 va	 încheia	 cu	 o	 notă	 optimistă	 pentru	 ea	 însăși,	
că	 în	 sfârșit	 va	 vedea	 capătul	 labirintului	 despre	 care	 în	
predestinare	 spune:	 „mereu	 am	 trăit	 în	 camere	 albe	 și	
strîmte/	pe	scări	de	 incendiu	am	scăpat	cu	viaţă	de	cîteva	
ori/	din	labirint	 însă	n-am	ieșit	niciodată”.	Dar	nu	este	așa.	
Versurile	 sale	 trădează	 resemnarea	unei	persoane	 care	nu	
primește	„viza/	spre	lumină”,	continuând	și	după	o	jumătate	
de	secol	să	trăiască	în	beznă,	ţinându-se	de	pereţi	„cu	busola	
în	 lanţuri	 la	 gleznă”.	 Conștientizând	 trecerea	 timpului,	
renunţând	să	mai	aștepte	iubirea,	pentru	poetă	aceasta	fiind	
îngropată	(„iubirile	au	cruci	în	loc	de	case”),	Luminiţa	Zaharia	
devine	ea	însăși	„luminiţa	de	la	capătul	tunelului”	(„	mă	voi	
travesti	pentru	voi/	în	luminiţa	de	la	capătul	tunelului”).	Ei	îi	
rămâne	doar	salvarea	prin	scris	și	dorește	ca	poeziile	sale,	în	
care	tristeţea	și	resemnarea	poartă	haina	umorului	și	ironiei,	
chiar	a	autoironiei,	să	aducă	zâmbetul	pe	buzele	cititorilor,	
un	bun	început	pentru	o	sclipire	de	optimism,	dinspre	capăt	
de	tunel.	

Poezia	ei	este,	așadar,	o	joacă	de-a	rîsu’-plînsu’,	un	haz-
de-necaz	savuros,	din	care	cititorul	iese	un	pic	derutat,	dar,	
oricum,	încântat	la	extrem!
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Geo Galetaru - Poezia la deplina maturitate 
a înțelepciunii simțurilor pe granița 

dintre realitate şi ficțiune

Adevărul	e	că	nicicând	n-am	ştiut,	sau	poate	mai	bine	
zis	 n-am	 vrut,	 să	 fac	 distincţia	 clar	 definită	 între	 realitate	
şi	 ficţiune.	 Şi	 chiar	 mă	 bucur	 de	 asta,	 farmecul	 vieţii	 în	
sine	căpătând	tocmai	de	aici	o	notă	 în	plus	 în	consonanţa	
trăirilor	inimii.	Nici	că	m-aş	fi	gândit	să	fiu	singur	în	ecuaţia	
asta	 complicată	 existenţială,	 nici	 vorbă,	
pentru	că	m-aş	fi	plictisit	până	într-acolo	
şi	 până	 la	 urmă	 înspre	 hulpava	 moarte	
cel	 puţin	 a	 spiritului	 încă	 viu.	 Văd,	 de-
adevăratelea,	că	nu	sunt	singur	şi	că	din	
toată	 harababura	 vieţuirii	 individualităţi	
absolut	 libere	 se-ntâlnesc	 spre	 a	 se	 po-
vesti	 laolaltă	valenţele	gândirii	profunde	
cu	însăşi	noţiunea	de	libertate	în	deplină	
strălucirea	ei.	

În	urmă	cu	doar	 ceva	vreme,	poetul	
Geo Galetaru mi-a	 oferit	 posibilitatea	
de	a	parcurge	o	carte	a	dumnealui:	este	
vorba	despre	„Mesagerul obscur”.	M-am	
gândit	dintru	început	la	cât	de	gravă	sau	
dimpotrivă	 sensibilă	 poate	 fi	 fracţiunea	
sau	 iarăşi	 dimpotrivă	 (!)	 împerecherea	
dintre	tărâmuri	când	divergente,	când	con-	
vergente,	timp	în	care	oricum	ne	concentrăm,	ne	conexăm,	
ne	 disoluţionăm,	 accedem	 şi	 ne	 succedem	 în	 aceleaşi	
note	 de	 gamă	 universabil	 valabile	 oricând	 fi-va.	 A	 spune,	
a	 fi	 declarativ,	 cum	 că	 „Trăiesc într-o ficțiune”,	 e	 dincolo	
de	 o	 provocare	 şi	 o	 asumare	 în	 sine,	 e	 latura	 ştiutului	 la	
intersecţia	cu	aceea	a	neştiutului.	

Cunosc	de	multă	vreme	lirica	despre	care	mi-am	propus	
şi	urmează	să	vorbesc,	e	una	spontană	şi	greu	de	parafrazat.	
Şi	 nici	 n-ar	 fi	 nevoie	 de	 prea	 multe	 care	 să	 fie	 spuse.	
Consider	că	este	exemplul	acelei	scrieri	care,	departe	de	a	
şchiopăta	în	oareşce	eventuală	ambiguitate,	se	mulţumeşte	
pe	bună	dreptate	 cu	 faptul	de	a	fi,	 care	 îmbracă	 suficient		
din	 universalitate	 pentru	 a	 nu	 mai	 avea	 nevoie	 de	 vreo	
armură,	nici	într-un	caz	trebuind	a	fi	remodelată	şi	întoarsă	
pe	toate	feţele.	

Întocmai	 după	 spusele	 poetului,	 într-o	 proprietate	 a		
termenilor	cum	nu	se	poate	mai	bine	exprimată…	„Emoţie	

aruncată-n	 aer/	 Pe	 sub	 pini	 mohorâţi/	 Şi	
apeducte	 ruinate	 de	 gloria	 lumii/	 Acelaşi	 rictus	
împământenit	 în	 catedrale	 vechi/	 Aceeaşi	
peregrinare	cu	palmele	lipite	de	cer/	Unde	e	cifrul	
frunzei	 victorioase/	 Cu	 care	 îmblânzeam	 verile	
din	necrologul	altruist/	Cineva	plantează	surâsuri	
la	marginea	ninsorii/	Emoţie	aruncată-n	aer/	Tu	
alungi	 fapta	 care	 te	 ţine	 prizonier/	 O	 emulaţie	

de	 zile	 mari	 printre	 greieri	 taciturni/	 Cândva	 moartea	 va	
avea	culori	nesupuse/	Un	popas	în	declinul	recognoscibil	al	
crinului”	(Tu alungi fapta).	

Consider	că	avem	aici	toate	argumentele,	bine	susţinute,	
pentru	a	 justifica	 însăşi	 ideatica	 transpunere	a	contrariilor	
existenţiale…	„Scrii	şi	scrii/	O	imagine	a	vieţii	şi	a	morţii/	Cât	
să	mai	crezi	în	ea/	Când	vine	turnesolul	amneziilor	galbene/	
Şi	 ridică	 ipotetica	 frumuseţe	 pe	 catalige/	 Şchiopătând	
printre	 micile	 libertăţi	 ale	 clipei/	 Ale	 ţărmului	 învins	 de	
silabe	 inepte/	 Un	 anotimp	 descătuşat	 pe	 munţii	 din	 vis/	
Când	 palma	 se	 împotriveşte	 fluxului	 auster/	 Scrii	 şi	 scrii/	

O	 imagine	a	vieţii	şi	a	morţii/	Ca	şi	când	
ai	 inventa/	 Greieri	 altruişti	 în	 epifaniile	
dimineţii”	(Epifaniile dimineții).	

Sensibilitatea	 în	 grad	 de	 superlativ,	
dublată	de	o	stabilitate	trecută	dincolo	de	
ecuaţia	 conceptului	 de	 efemeritate,	 nu	
ţine	de	ceva	anume,	ci	de	tot,	iar	dacă	e	să	
aibă	 rădăcini,	 coroană	 şi	 vieţuire,	 atunci	
de	ce	n-ar	fi	„Copacul din vis”:	„El	vrea	să	
fie/	Ceea	ce	este/	Ascultă	căderea	apei	în	
veac/	Respiră	în	regatul	cu	fluturi/	Puntea	
e	fragilă/	Mâna	tremură	pe	vocala	zilei	de	
ieri/	 E	 toamnă/	 Se	 aud	paşii	 amurgului/	
Dar	el	vrea	să	fie/	Ceea	ce	este/	Departe	
de	 oglinzi/	 De	 solstiţii	 înşelătoare/	Doar	
el/	Şi	copacul	acela	albastru/	Din	vis”.	

Adevărul	 e	 că	 n-aş	 găsi	 ce	 lipseşte,	
spune-ţi-mi	 voi,	 când	 lucrurile	 aranjate	

într-un	 fel	anume	se	cheamă	de	 la	 rotund	 la	 răscrucile	de	
căpătâi,	 trecând	 prin	 larg	 spectrul	 trăirilor	 care	 incluzând	
eul	nu	înseamnă	că	nu	pot	şi	excede	uneori	acestuia…:	„Nu	
ştiu:	mă	împiedic	de	ceva/	De	o	piatră	sau	de	gândul	rămas	
de	azi-noapte/	În	cutele	inimii	în	văile	aspre	ale	memoriei/	
Râd	şi	plâng/	Cine	stinge	lumina	şi	mă	ia	de	mână/	Du-te!	
Îmi	 şopteşte	vocea	aceea	ambiguă/	Care	călătoreşte	până	
dincolo	de	munţi/	Du-te!	Aici	nu	mai	e	nimeni/	Aici	chiar	şi	
secunda	se	macină	 în	gol/	 În	afara	timpului/	 În	afara	pielii	
tale	tăbăcite	de	înfrângeri/	Râd	şi	plâng/	Patinez	ca	un	înger	
pe	lacrima	care	nu	se	mai	sfârşeşte/	Râd	şi	plâng/	Omul	din	
mine	caută	să	iasă	la	suprafaţă”	(Omul din mine).

Atunci	când	ideea	e	limpede,	limbajul	e	sublim,	întregul	
este	realizat	fin,	atent.	Formele	gata	pregătite	prind	conţinu-
tul	de	valoare.	Aceasta	este	senzaţia	pe	care	mi-o	dăruieş-	
te	poezia	scrisă	de		poetul		Geo	Galetaru.	În	fond,	fiind	vorba		
despre	certitudinea	că	pe	lume	există	poezie	adevărată!

DANIEL 
MARIAN

Atelier critic
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Dragostea sau despre metafora suverană 
în proiectul liric de „guvernare a lumii”

	
Retras	 în	 natura	 ocrotitoare,	 spiritul	 artistului	 vrea	 să	

tuteleze	propriile	stări	dintr-un	sentiment	al	echilibrării	opţiu-	
nilor:	armonia	şi	calmul	lumii	estetizate	în	ritualul	artei	sau	
tragismele	temei	fundamentale	a	destinului,	viaţă	şi	moarte	
încadrând	 timpul	 iniţial.	 Acestor	 iniţieri	 în	 povestea	 lumii	
văzute/intuite	 senzorial	 le	 corespunde	 un	 ludic	 iterativ	 în	
poezia	Doinei	Rândunica	Anton,	notaţie	tranzitivă	şi	un	pate-	
tism	al	expresivului	ornant,	supuse	reflexivului.	Toate	acestea		
şi,	 desigur,	 multe	 altele	 indică	 o	 toamnă	
magică	în	lirica	Doinei	Rândunica,		odată	cu	
apariţia	 volumului	 „Tărâmuri	 de	 neocolit”	
(Târgovişte,	 Editura	 Singur,	 2014),	 carte	 a		
unei	sensibilităţi	deloc	efeminate,	o	altă	de-	
monstraţie	că	poezia,	podoabă	a	sufletului,	
concert	 al	 simţurilor	 şi	 al	 fiinţei	 iniţiatice,	
evocă	dincolo	de	stereotipii	energizarea	re-
veriei.	În	adevăr,	coordonatele	poeziei	sale,		
de	la	debut	situate	sub	semnul	mirabilului	
ucenic	 neascultător,	 între	 lacrimă	 şi	 ideal,		
reeditează	un	 interesant	proiect	al	 reveriei		
şi	 al	 sentimentului	 artistic	 dintr-o	 ciudată	
ideologie	pasională,	eminamente	pozitivistă.

Ceea	 ce	 trebuie	 remarcat	 de	 la	 bun		
început	 în	noua	 carte	a	Doinei	Rândunica		
Anton	este	această	insolită	circumscriere	a		
unei	cosmologii:	ca	şi	dragostea,	poezia	este		
la	urma	urmei	un	„document”	omenesc	şi	sentimentul	tra-	
gicului,	de	pildă,	subordonează	sacrul,	idealitate	ciudat	„per-	
secutată”	 de	 senzaţia	 plenitudinii.	 Acum,	 magiile	 versului	
său	reabilitează	 imaginarul	minat	 impulsiv	ca	şi	 secvenţele	
graţioase,	fuzionările	imaginarului,	iar	procesiunea	dragostei		
e	un	act	esenţial	din	vastul	scenariu	al	nostalgiilor	luminosu-
lui.	Individualizarea	discursului	eului	eliberat	devine	principiu	
al	unei	interesante	re-spiritualizări,	fiindcă,	spuneam,	mai	ales		
impresivul	asigură	măreţia	acestei	 lirici.	Dar	afectele	ţin	de		
acelaşi	limbaj	iniţiatic,	mecanismul	metaforei	–	împodobire/
despodobire	–	însoţeşte	potenţarea	simţurilor	şi	neostoitele	
vămi	 ale	 fiin-ţei	 vulnerabile	 exercită,	 convertite	 la	 cuminţi	
insurgenţe,	alte	 interesante	deschideri	ale	viziunii:	„Nu	voi	
putea	să	zbor	din	pieptul	luminii,/căci	visul	mi-a	închis	aripile/
în	miezul	ei	cel	mai	alb./Atât	de	adânc	te	caut	în	timpul	ce	
te	umple/încât	mereu	trebuie	să	mă	ţin	cu	putere/de	fiecare	
respiraţie	a	iubirii./Nu	mă	voi	dezlega	de	privirea-ţi	râvnită,/
căci	hrănită	sunt	ca	un	prunc/la	sânul	mamei,	de	chemarea	
ei” (Nu	mă	voi	dezlega,	p.	24).	Denuanţările,	şi	ele	mimate	
exorcisme,	evocă	destrămări	în	simbolica	suverană,	discursul	
elementelor	evocă	o	sensibilitate	complexă	(eul	liric	e	garant		

în	 funcţia	unificatoare	 a	metaforei),	 difluenţa	 imagina-	
rului	 face	parte	din	arsenalul	 ludic	al	poetului	revoltat.		
Mimatele	 nevroze	 sunt	 şi	 ele	mostrele	 unui	 alegorism	
baroc/barochizant,	metafora	 suverană	devine	un	nimb		
al	 peregrinului	 prin	 „tărâmurile	 de	 neocolit”,	 ritmările		
notaţiilor	şi	potenţările	simbolice	definind	o	lirică	intere-	
santă,	cu	nimic	debitoare	seriilor	bufonarde	ori	concupis-	
cenţelor	de	azi	ale	poeziei	aşa-zicând	feminine.	Ici-acolo,		
parfumul	de	romanţă	nefiind	decât	provocarea	paradi-

sului.	E	spectacolul	captivant	în	care	eul	liric	deretică	aproape	
pudibond,	dar	forţa	simplităţii	cuceritoare	a	versului	ne	aver-
tizează	că	avem	privilegiul	de	a	citi	un	autor	remarcabil:	„Trec	
prin	oraşul	 rece	şi	 te	 iubesc/ca	pe	fiecare	bătaie	de	 inimă/	
ce	mă	ţine	în	viaţă./Frigul	e	încă	un	pretext/de	a-mi	fi	cald		
de	tine” (Cald	de	tine,	p.	54).

Faţa	candid-tragică	a	poeziei	e	articulată	adesea	în	ludic	
elegiac.	Dar	 încărcătura	simbolicilor	 în	acest	ceremonial	e,		
totuşi,	mai	cerebrală,	suflul	imaginativ	mai	împlinit	în	efigia		
unui	manierism	frivol,	totul	pare	că	arde	solemn	în	roman-	
ţa	elementarului.	Nimic,	nici	chiar	plenitudinea	credinţei	în		

dragoste	şi	iremediabil,	nu	mai	poate	goli	de		
conţinut	feeria,	aproape	mitizantă,	a	acestui		
ludism	 deodată	 decantat	 în	 constelaţie	
restaurată	 a	 simbolicii	 din	 insolit-graţiosul	
cosmos	 particular.	 Nu	 tipare	 erotice,	 deci,		
dar	 sentiment	 al	 iubirii	 re-proiectat	 în	 in-	
terogativul	 paradigmei:	 „Hai,	 joacă-te	 cu	
gândurile	 mele!/Eu	 ştiu	 că	 nu	 le	 vrei	 aşa	
cuminţi/Şi	 s-ar	 putea	 ca	 tot	 umblând	 prin	
ele/Să	 îmi	 găseşti	 şi	 buzele	 fierbinţi.//Hai,		
lasă-n	 urmă	 toată	 sfiiciunea,/Gândeşte-le		
şi	 joacă-le	 pe	 rând/În	 vraja	 lor	 şi-n	 toată		
goliciunea/Ce	n-are	vreo	nevoie	de	cuvânt!//	
Sunt	 numai	 gânduri,	 gânduri	 haimanale/	
Ca	 fluturii	 ce	 stau	 pe	 flori	 pierduţi,/Dar		
dac-or	fi	aşa,	ca	ale	tale,/Ce	te-ar	împiedica	
să	mă	săruţi?”	(Gânduri	haimanale,	p.	35).

Cadru	edenic,	aşadar,	 iubirea	în	poezia		
Doinei	Rândunica	Anton	descifrează	zodia	unui	eu	matricial.	
Până	 şi	 livrescul,	 alta	din	 temele	 încifrării,	 e	părtaşul	 lumii	
integratoare.	 Logos	 şi	 arhetip,	 dragostea,	 acest	 adevărat	
„tărâm	de	neocolit”,	exercită	 împrejurările	altui	 ritual,	dra-
gostea	 –	 misiune	 sacrificială,	 mister	 şi	 fascinaţie.	 Gheişa	
de	sticlă	nu	e	 singurul	exemplu,	desigur:	„Pe	muntele	Fuji,	
pe	 muntele	 Ama,/Gheişa	 de	 sticlă	 se-ascunde	 plângând/
De	apriga	vreme	de-a	valma	cu	teama/Din	ochii	tăi	singuri	
rămaşi	pe	pământ//Şi-apoi	când	amurgul	se-ncinge	pe	creste/	
Ca	roata	norocului	 împinsă	de	nori/Ea	cântă	cu	glasu-i	din	
altă	 poveste/Şi-ţi	 spune	 să	 urci,	 să	 mai	 vezi	 uneori//Cum	
trec	stelele	lumii	prin	inima	ei/Cum	unduie-n	şolduri	ceresc	
evantai/Cum	 trupu-i	 se-aprinde	 în	 mii	 de	 scântei/În	 ochii	
tăi	 aprigi	 de	 vechi	 samurai//S-asculţi	 cum	şopteşte	 cuvinte	
fireşti/Când	dragostea	vine	de-a	valma	cu	teama,/S-o	iei	iar	
în	braţe,	prin	ea	să	priveşti/Şi	muntele	Fuji,	şi	muntele	Ama”	
(Gheişa	de	sticlă,	p.	116).

Carte	 minunată	 întregind	 valoric	 bibliografia	 Doinei	
Rândunica	Anton,	Tărâmuri	de	neocolit	este,	de-acum,	încă	
un	argument	inconfundabil	că	poezia	română	actuală	se	află	
pe	un	drum	bun.

IONEL
BOTA
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„În veşnicie se intră ca într-o ghețărie 
părăsită”, nu-i aşa? Adrian Suciu sau despre 
întâlnirea cu marea poezie şi alte „profeții”
Destui	 spun	 încă	 și	 astăzi	 că,	 dacă	 vrei	 nu	 doar	 să	

citești	 poezia	 lui	 Adrian	 Suciu,	 ci	 să	 o	 trăiești,	 bineînţeles	
vei	 fi	 surprins	 de	 modul	 în	 care	 autorul	 acesta,	 atât	 de	
intempestiv,	 dinamitează	 constructul	 liric	 cu	 afecte	 cinice	
excelând	 în	 dinamici	 ale	 contrapunctului,	 precum	 licornii	
fractalului	 distopic,	 iar	 tu	 crezi	 că	 ar	 trebui	 să	 aștepţi	
eclipsa	 de	 lună.	 Apoi,	 neștiut,	 necunoscut,	 la	 protecţia	
auraticei	penumbre	(hm!),	să	digeri	cu	nesaţ	această	insolită	
artă	 a	 despodobirilor	 realităţii,	 aceste	 exerciţii	 de	 jucată	
grandilocvenţă	 și	 persiflare/autopersiflare,	 de	 redundanţe	
ale	unui	patos	mimat,	licenţios	pe	alocuri,	fascinant	chiar	și	
în	decalcuri.	Adeverind	că	azi	spaţiul	public	nu	prea	mai	are	
nimic	 inaccesibil,	 îţi	poţi	permite	să	fii	atât	de	colocvial	pe	
cât	îţi	permite	Marele	Demistificator	să	te	joci	de-a	viaţa	și	
moartea,	dragostea	și	ura.

Cu	 Profetul	 popular	 (București,	 Editura	 Tracus	 Arte,	
2015,	 88	 p.),	 poezia	 lui	 Adrian	 Suciu	 e	 bine	 dozată,	 e	 un	
decoct	monofilar	al	unei	literaturi	nu	îndeajuns	de	saturate	
de	dorul	de	absolut,	o	cronică	mai	corozivă	
în	enunţul	patosului	 liberalizat	decât	op-ul	
lui	Procopius	din	Cezareea,	dar	 incitantă	în	
discursul	 despre	 fluturii	 care	 sfărâmă	 iluzii	
la	 fel	 ca	 poemele	 deștepte	 ale	 blândului	
măcinat	 de	 neliniști	 viscerale	 Guillaume	
Apollinaire.	Despre	flăcăul	nostru	doldora	de	
talent	n-ai	putea	jura	că	e	un	familist	fericit	
sau	un	Gavroche	de	gumilastic	bâjbâind	pe	
urmele	 parfumului	 de	 lavandă	 în	 edenul	
suprarealist.	 Dar	 poezia	 lui,	 chiar	 textele	
din	ciclul	 care	a	 inspirat	 și	titlul	volumului,		
atât	de	amprentată	de	sensibilitate	și	pate-
tism	 domestic,	 autentificată	 în	 numele	
unui	 cotidian	 pe	 care	 destui,	 iarăși,	 îl	 per-
vertim	zilnic,	dar	apoi	 iute	ne	mai	pitim	 în	
budoarul	 inocenţelor	 ca	 să	 dăm	 bine	 la	
fotograful	moralist,	este	de	un	lirism	decisiv,	
ironic-tragic,	 eminamente	 pozitivist,	 de	
împăcare	a	fiului	risipitor	cu	leviticii,	Moise	
și	 fenomenologii	 de	 anţărţ,	 de	 corupere	 a	
visului	 osândit	 la	moarte	 într-o	 poveste	 imposibilă	 despre	
agresta	realitate:	„Să	naşti	un	copil	înseamnă	să	dai	de	lucru	
morţii/	Să	o	ţii	ocupată.	Să-i	dai	peste	mână./	Priveşte	în	ochii	
fiilor	mei	 prin	 care	 văd	 roţi/	 rostogolindu-se	 prin	 câmpuri	
de	 lavandă	pe	 care/	 ei	 le	 numesc	 „patrie”	 şi	 le	 desenează	
la	 şcoală.//	Moartea	merge	 rar	 la	 şcoală.	 Când	merge/	 la	
şcoală,	 e	 stingheră	 şi	 ea	 ca	o	 fetiţă	orfană	de	 ziua	mamei	
(…)”	(Patria	de	lavandă,	p.	31).	Lecţia	de	poezie	a	lui	Adrian	
Suciu	este	o	 lecţie	despre	 individualitatea	artistică.	Poetul,	
însă,	 o	 ia	 înaintea	 scenariului	 destinului	 de	 parcă,	 foarte	
grăbindu-se,	 și-ar	 propune	 să	 restaureze	 realismul,	 grav	
deteriorat,	să-și	organizeze	viaţa	ca	pe	un	citat	nemaiauzit.	
De	aceea	căutarea	aceasta	febrilă,	graba	eului	liric	slalomând	
între	metaforic	și	simbolici,	intrigat	că,	de	astă	dată,	somnul	
parabolei	 naște	 monștri.	 Între	 libertate	 și	 limită,	 fantezia	
poate	factura	tragicul,	dar	până	și	viziunea	stă	sub	semnul	
inauguralului,	iar	moartea,	sună	sugestiile	autorului,	umblă	
și	prin	paradis:	„(…)”	Să	naşti	un	copil	 înseamnă	să	 îmbeţi	
moartea	cumplit?	Dumnezeu	râde	în	barbă	şi-i	spune:	„Ăştia	
micii/	o	 să-ţi	 facă	ficaţii	praf!”	O	 fetiţă	orfană,/	 cu	 rochiţă	
roşie,	 prin	 patria	 de	 lavandă,/	 inventează	 tot	 felul	 de	 roţi.	
„Stai	cu	mine”,	spune	ea,/	întinzându-mi	o	roată	de	la	carul	
Arhanghelului	 Gabriel./	 „Primăvara	 se	 nasc	 mulţi	 pui”,	 îi	
spun.//	 Şi	 moartea	 umblă/	 nebună,	 cu	 capul	 plesnind	 de	

durere	şi	cu	ficaţii	praf.//	Privesc	 în	ochii	 	fiilor	mei	şi	mi-e	
tare	milă	de	ea!”	(Ibidem).

În	 Profetul	 popular,	 elanurile	 ironic-jubilative,	 chiar	
dacă	 pe	 tonul	 tragic-grav	 al	 portativului	 postmodernităţii	
la	 purtător,	 ţin	 de	 autoexaminarea	 glosată	 ca	 	 „iniţiativă”	
primordială	a	 lui	homo	 ludens,	dar	nici	nu	vrea	să	 trădeze	
„suveranitatea”	 hazardului	 calculat.	 Atât	 de	 calculat,	 încât	
și	granulaţia	textului,	ispitind	libidoul	mancurţilor	„cu	bujori	
în	obrăjori”,	conţin	și	aur	diseminat,	de	pildă,	 în	ostropelul	
(stilistic)	al	nonconformismului	ludic	dintr-un	autoportret	de	
senzaţie,	în	primul	ciclu	al	cărţii:	„(…)	Cât	despre	chestiunile	
ţinând	de	 senzualitate,	 se	 ştie	 că/	 Suciu	 a	 fost	 unul	 dintre	
cei	mai	 pasionali	 intelectuali/	 ai	 naţiei.//	 Atât	 de	 pasional	
încât	 a	 făcut	 şcoala/	 de	 conducere	 pentru	 motociclete	
special	pentru	a-şi/	împlini	fanteziile	erotice.	Pentru	cei	care	
nu	 pricep	 ce/l	 egătură	 este	 între	 motociclism	 şi	 erotismul	
rafinat,/	n-am	alt	mesaj	decât	că	de-aia	nu	sunt	ei	Suciu,/	
pentru	că	nu	se	pricep	la	din	astea./	Suciu	punea	femeile	pe	
spate,/	pe	caldarâmul	suav	al	patriei	şi	pe	pământul	reavăn/	
tolănit	 prin	 pădurile	 tomnatice,	 le	 desfăcea/	 cu	 delicateţe	
picioarele,	 se	 urca	 în	 şa/	 şi	 le	 masturba	 cu	 roata	 de	 la	
motocicletă	(…)”	(Suciu,	p.	13).

Eul	 e	 un	 generator	 de	 neoprit	 de	 autoreferenţialitate,	
carambolajul	 estetic,	 bine	 lucrat	 (strunit),	
diversifică	„obraznice”	toposuri	și	fragmen-
tează	cu	aceeași	„nerușinare”	jucată	poves-
tea	 tuturor	părăginirilor	 („Profetul	popular	
s-a	găsit	mort	în	pat	(…)”),	ajunge	să	stăpâ-
nească	 promontoriul	 necunoscutului.	 E	 un		
spectacol	 exterior	 în	 Fiul	 văduvei,	 din	 ulti-
ma	 secţiune	 a	 cărţii,	 dar	 este	 mai	 ales	 o	
înscenare	 în	 spaţiul	 simbolic	 negociat	 cu	
discursul	 elegiac.	 Poemul	 asigură	 „ordinea	
de	 reprezentări”	 și	 crisparea	 din	 secvenţa	
Vulturii	tandri	nu	indică	decât	o	melancolie	
hidratată	cu	ambrozia	sustrasă	zeilor	inutili.	
Dar,	dezabuzat	imberb,	eul	liric	trăiește	apo-	
calipsa	 expresionistă:	 „Pune	mâna	 pe	 băr-
batul	tău,	femeie!	Pune	mâna/	pe	bărbatul	
tău,	 să-i	 ştii	fiecare	muşchi/	 şi	fiecare	cută	
a	pielii!	Căci,	la	vremea	lui/	se	va	topi	şi	se	
va	împuţina	iar	tu	va	trebui	să-i/	strâmtezi	
hainele	noaptea	din	memoria	degetelor,/	să	
nu-i	strici	somnul.	Se	va	trezi	bărbatul	tău,/	

va	 îmbrăca	hainele	strâmtate	peste	noapte/	şi	nu	va	şti	că	
se	topeşte	şi	se	 împuţinează!	Şi	vei	pieptăna,	mai	 la	urmă,	
un	bărbat	îmbrăcat/	în	haine	de	păpuşă,	care-ţi	va	zâmbi	cu	
zâmbetul/	de	copil	veşnic//	Şi	nu	va	fi	 întristare	şi	 zăpezile	
vor	veni/	la	vremea	lor”	(Pune	mâna!,	p.	48).

Pieptănată	 cu	 panica	 pe	 care	 o	 produc	măștile	 schim-
bătoare	 în	 ritualurile	 antichităţii,	 memoria	 evenimentelor	
intime	devine	poezie.	Pentru	textele	din	ciclul	Să	bei	singur,	
conotaţiile	thanatice	iscă	un	imagism	de	provocare,	poetul	
îngroapă,	deodată,	melancolia,	până	și	formele	iniţierii	sunt	
îmbălsămate,	în	crematoriul	tuturor	văzutelor	și	nevăzutelor	
reacţiile	sunt	inverse	(„În	veșnicie	se	intră	ca	într-o	gheţărie	
părăsită,”	 nu-i	 așa?),	 precaritatea	 fiinţei	 are	 și	 ea	 ciudate	
privaţiuni,	devine	exces	de	parabolă.

Un	 fascinantinsolitmisterios	 „equilibrium”	 dă	 lustru,	
așadar,	eboșei	„răului	existenţial”	în	cartea	lui	Adrian	Suciu,	
ilustrată	 de	 remarcabilul	 Mircia	 Dumitrescu	 (y	 compris	
coperta).	 Mimul	 clovnesc	 sau	 mimul	 tragic,	 zeul	 ereziilor	
diversive/diversioniste	 sau	 daimonul	 „stărilor	 de	 asediu”	
asupra	 conștiinţei,	 poetul	 întronizat	 ca	 nivalnic	 „iluminat”	
sau	profetul	poporal	citând,	scriptibile,	până	și	zădărniciile,	
arată/indică	 un	 proiect	 major/matur,	 anticipează	 un	 bun	
circuit	 al	 autorului	 și	 poemelor	 sale	 în	 spaţiul	 atât	 de	
aglomerat	de	orgolii	și	inamiciţii,	relaţii	confuze	și	mimetism	
steril,	al	literaturii	care	se	mai	scrie	la	noi,	astăzi.
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ÎNTRE OMUL DE CARNE 
ŞI OMUL DE GÂND… 

Etemenanki	(ultima	săptămână)	este	volumul	de	poeme	
al	 lui	 Constantin	 Stancu,	 publicat	 la	 Editura	 CronoLogia,	
Sibiu,	în	2014.	Etemenanki,	ne	explică	autorul	în	preambul,	
reprezintă	 „clădirea	 platformei	 de	 temelie	 a	 cerului	 şi	 a	
pământului	al	cărei	vârf	ajunge	în	cer”	sau	„clădirea	al	cărei	
vârf	este	în	cer”	(limba	sumeriană).

Premisa	 este	 ambiţioasă:	 dacă	
resursele	 planetei	 pentru	 un	 an	 se	
sfârşesc	în	septembrie	şi	dacă	a	existat	o	
ultimă	săptămână	pentru	Iisus	în	care	a	
lăsat	câteva	principii	esenţiale,	cu	toate	
că	ştia	că	într-o	vineri	va	fi	dat	la	moarte,	
oare	 există	 o	 ultimă	 săptămână,	 în	
septembrie,	pentru	fiecare	dintre	noi?	
Astfel,	 septembrie	 va	fi	perceput	 ca	o	
cumpănă,	 apogeu	 şi	 crepuscul	 (vezi	
Septembrie	cu	ore	moi),	când	din	zi	şi	an	
a	mai	rămas	puţin	(„anul	se	sfârşeşte	în	
luna		septembrie”),	iar	„timpul	cade	în	
locul	frunzelor/	şi	copacii	înnebunesc,/	
zăpada	 e	 în	 alt	 veac,/	 moartea	 nu	
este	a	noastră,	e	 străină,/	dar	o	 trăim	
flămânzi	 până	 la	 ultimul	 cer,/	 până	 la	
ultima	moarte	din	moarte.”

Volumul	 este	 conceput	pe	patru	 secţiuni:	Turnul	Babel	
(I),	 Semn	 într-o	 lume	 de	 fosfor	 (II),	 Ultima	 săptămână	 (III)	
şi	 Starea	 de	 veghe	 (IV).	 Dacă	 primele	 trei	 cuprind	 câte	 un	
poem,	ultimul	conţine	circa	treizeci	de	titluri.

Constantin	Stancu	s-a	consacrat,	prin	volumele	publicate	
în	 ultimii	 ani,	 ca	 un	 poet	 religios	 care	 îşi	 fundamentează	
poezia	pe	cunoaşterea	profundă	a	străvechilor	mituri	biblice.	
Simbolistica	volumului	depăşeşte	şi	de	această	dată	pragul	
înţelegerii	comune,	semnificaţiile	parabolelor	copleşind	prin	
varietate	şi	încărcătură	semantică.	Raportarea	lor	la	destinul	
nostru	 se	 produce	 subtil,	 neofensator,	 învăţătura	 vechilor	
pilde	şi	imagini	răzbătând,	mereu	actuale,	peste	milenii.	

Istoria	 continuă,	 pare	 să	 ne	 spună	 poetul,	 repetându-
se,	 reluându-se	 cu	 destinul	 fiecărui	 individ,	 cu	 fiece	 nouă	
generaţie,	însă	noi	refuzăm	să	învăţăm	dintr-însa.	Imaginea	

capetelor	 noastre	 ajungând	 pe	 aceeaşi	 „tavă	
a	Salomeii”,	 în	ciuda	eforturilor	medicilor	care	
„au	 descoperit	 o	 tehnică	 de	 a	 transplanta/	
capetele	obosite	pe	trupuri	tinere”,	este,	pe	cât	
de	 dezarmantă,	 pe	 atât	 de	 relevantă:	 suntem	
trupuri	 în	derivă,	oameni-de-carne,	pierzându-
ne	 capetele,	 în	 aceeaşi	 neostenită	 ambiţie	 de	

a	 mima	 continuarea	 existenţelor	 noastre	 cu	 iluzia	 de	 a	 fi	
stăpâni	pe	propriile	noastre	vieţi:	„toţi	cei	reîntorşi	pe	trupuri	
tinere	vorbesc	între	ei,/	au	congresul	lor,	biserica	lor,/	muzeul	
lor	de	tăvi	de	argint”,	în	final	nedeosebindu-ne	cu	nimic	de	
cei	care	s-au	ambiţionat	cândva	a	ridica	Turnul	Babel:	„Unii	
ajung	în	vârf/	şi-n	plină	orgie	îşi	amestecă	trupurile	între	ei,/	
privesc	de	acolo,	din	înalt,	câmpia	Şinear,/	lacrimile	lor	picură	
în	cer	şi/	şoptesc:	etemenanki,	etemenanki…”	(Flacăra	verde	
şi	câmpia	Şinear…).

În	viziunea	poetică	propusă	de	Constantin	Stancu,	revine	
apăsat	 această	 imagine	 a	 omului	 în	
divorţ	cu	trupul	său,	această	delimitare	
dureroasă	 dintre	 carne	 şi	 spirit	
(întâlnită	 şi	 în	 volumele	 anterioare),	
trupul	devenind	doar	o	materie	amorfă	
din	care	noi	înşine	vom	putea,	într-o	zi,	
„înmuguri”:	 „E	 o	 absenţă	 melodioasă	
în	 catedrala	de	 frig/	 şi	 eu	o	 ştiu	 şi	 nu	
ştiu,/	 cântând	 am	 să	 mă	 eliberez	 de	
trup…//	 E	 cântecul	 pietrelor	 care	
visează/	 celulele	 trupului	 meu,/	 din	
care	mă	trag,/	din	care	am	înmugurit…”	
(Catedrala	de	frig).

Povestea	este	istorie,	de-acum.	Se	
pare	 că	 mai	 întâi	 trebuie	 să	 sfârşeşti	
pentru	 a	 (re)începe.	 Moartea	 cărnii	
prilejuieşte	 eliberarea	 şi	 devenirea	
spiritului	 („de	 carne	 sunt	 în	 căutarea	

cântecului	 flămând	 de	 carne”	 mărturiseşte	 poetul	 în	 Cu	
vârful	 aripii).	 În	 cele	 din	 urmă,	omul-de-carne	 ar	 trebui	 să	
devină	 om-de-gând:	 „când	 oamenii	 mor,	 atunci	 începe	
totul:/	 dintr-o	 rădăcină	 umilă/	 se	 avântă	 noile	 universuri,	
plus	 infinitul…/	 Intră-n	poveste	 cu	 toate	 slăbiciunile	 tale,//	
fă-te	 gând,	 omule	 de	 gând”	 (Calendare	 imperfecte).	 De	
altfel,	 lumea	 întreagă	 în	care	ne	amăgim	că	vieţuim	este	o	
lume	de	carne	în	care	„trupurile	îşi	aleg	orele	din	ceasul	cel	
mare/	de	pe	zid	şi/	nu	înţeleg	cine	pe	cine	învinuieşte,/	cine	
este	moştenitorul	sau	martorul,/	precis	cel	bătrân	ar	dori	să	
locuiască	în	trupul/	adolescentului,/	ei	nu	pot	găsi	echilibru	
între	moarte	şi	moarte/	pentru	că	toţi	au	murit	 în	clipa/	 în	
care	au	intrat	în	carnea	prezenţelor”	(Carnea	prezenţelor).

Astfel,	 fără	 a	 înţelege	măcar,	 oamenii	 îşi	 pierd	 treptat	
identitatea,	nici	măcar	morţii	nefiind	scutiţi	de	acest	blestem	
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în	 această	 lume	 în	 care	 zadarnic	 strigăm	 la	 stele,	 la	 arbori	
şi	vecini	 (căci	nu	mai	există	oameni,	nici	vecini,	nici	măcar	
duşmani),	ca	în	cutremurătorul	poem	intitulat	Singurătatea	
codului	 genetic:	 „Individul	 acela	 e	 surprins,/	 cineva	 i-a	
luat	 locul	 în	mormânt,/	 pe	bucăţica	 aceea	de	pământ/	 pe	
care	era	atât	de	sigur	şi	atât	de	singur…”	Şi	abia	atunci,	 în	
singurătatea	morţii	sale,	realizează	că	totul	începuse	cu	mult	
înainte,	predestinat,	chiar	 înainte	de	a	se	naşte:	„A	 înţeles	
greu	 că	 era	mort	 de	multă	 vreme,/	 îngropat	 în	 trupul	 său	
până	 la	 umeri,/	 până	 la	 ochi,	 până	 la	 gând…/	Aşteaptă	 ca	
cineva	să-i	scrie	Apocalipsa	pe	frunte…/	Nimic	în	plus,	nimic	
în	minus,/	doar	singurătatea	codului	genetic…”

Într-un	poem,	o	tânără	se	simte	„străină	în	trup	străin”,	
în	altul	scribul	nădăjduind	că	se	reîntoarce	într-o	altă	fiinţă,	
uitând	că	„nu	te	poţi	baza	pe	trup”	şi	aşa	mai	departe.

Deşi	religios,	credinţa,	după	mine,	însemnând	speranţă,	
se	pare	că,	cel	puţin	în	poemele	din	Etemenanki,	Constantin	
Stancu	 nu	 ne	 acordă	 nouă,	 indivizilor,	 vreo	 şansă.	 Şi	 asta,	
pentru	că	am	 încetat	să	ne	mai	 înţelegem	între	noi,	nu	ne	
mai	cunoaştem,	fiecare	vorbind	în	felul	său.	Ar	exista	o	cale,	
desigur,	comunicarea	cu	Dumnezeu,	fiind	„cel	mai	accesibil,/	
poţi	 sta	 cu	 El	 de	 vorbă	 oricând”	 şi	 nu	 e	 nevoie	 decât	 de	
„câteva	cuvinte”	care,	„puse	cap	la	cap/	ar	putea	forma	un	
trup	de	carne”	(Câteva	cuvinte).	De	altfel,	cuvântul/	vorba,	
devine	 motiv	 esenţial	 al	 volumului,	 căci	 dacă	 nimicul	 se	
sprijină	„pe	o	infinitate	de	cuvinte”	(Sfârşitul	lumii),	şi	raiul	
începe	„cu	un	singur	cuvânt”	(Nimicul	înmugureşte),	profeţii	
care	 au	 scris	 în	 „cartea	 veche”	 sunt	 prefăcuţi	 în	 cuvânt	
(Catedrale	albastre),	 însuşi	scribul	sfârşind	prin	a	fi	 înghiţit	
de	propriile-i	cuvinte	(Umbra	scribului).	Imaginile	se	succed	
cu	 repeziciune:	 „un	 bărbat	 şi	 o	 femeie	 scriu	 istoria	 lumii”	
până	se	transformă	în	îngeri,	un	om	scrie	cu	degetul	pe	nisip	
numele	 lui	Moise,	Dumnezeu	scrie	 cu	degetul	 în	 carnea	 şi	
sângele	nostru,	poetul	îşi	scrie	poemul	„cuvânt	cu	cuvânt”,	
acesta	destrămându-se	însă…

Un	alt	motiv	este	lumina,	aproape	blagiană,	păstrătoare	
a	 memoriei	 („nimic	 nu	 se	 pierde	 în	 valul	 ei,/	 nimic	 nu	
se	 câştigă	 în	 laptele	 ei”),	 aducându-şi	 aminte	 atât	 de	
începuturile	 lumii,	cât	şi	de	obsesiile	şi	 insomniile	noastre:	
„Lumina	este	aceeaşi	ieri,	azi	şi	mâine,/	în	prezenţa	ei	lumea	
se	face	încăpătoare,/	cuvintele	dau	rădăcini	subţiri	şi/	vocale	
discrete	 de	 clorofilă”.	 Lumina	 doar	 lasă	 urme,	 precum	
„urechea	lui	van	Gogh,/	capul	lui	Caravaggio,/	oul	din	care	a	
fugit	Brâncuşi”	(vezi	poemul-argument	Memoria	luminii,	cu	
care	se	deschide	volumul).

Ca	 şi	 alcătuire,	 în	 unele	 poeme	 din	 cea	 de-a	 patra	
secţiune,	Starea	de	veghe,	Constantin	Stancu	reia	o	formulă	
de-acum	 consacrată	 în	 alcătuirea	 pieselor	 sale:	 începutul	
constă	 în	 schiţarea	 unui	 fapt,	 a	 unei	 mici	 întâmplări	 care	
prilejuieşte	 şi,	 implicit,	 motivează	 devenirea,	 ramificarea	

poemului	(sunt	poeme	arborescente,	răsărind	şi	sprijinindu-
se	 pe	 aceste	 acte	 lumeşti	 ca	 pe	 nişte	 rădăcini):	 „În	 seara	
aceasta	 s-a	 întâmplat	 ceva,/	 am	 uitat	 caietul	 deschis	 pe	
masă,/	 apoi	 am	 regăsit	 paginile	 scrise,/	 un	 scris	 cumva	
cunoscut…”	 (Istorie);	 „Aventura	 începe/	 după	 ce	 flăcăii	 au	
aruncat	 ultima	 fărâmă	 de	 pământ/	 peste	 mormânt”	 (în	
Pământ	 şi	 gigabytes).	 Începuturile	 textelor	 devin,	 astfel,	
pretexte	pentru	ceea	ce	va	urma.

Alte	 poeme	 se	 deschid	 cu	 definiţii	 metaforice:	 omul	
e	 doar	 „umbra	 pe	 memoria	 sa”	 (Diamantul),	 întoarcerea	
acasă,	 „un	 ritual	 din	 care	 redescoperim	 numele	 dintâi	
al	 lucrurilor”,	 acestea	 conturând	 aria	 tematică	 şi	 fixând	
motivele	 ideatice	 pe	 care	 se	 vor	 clădi	 ulterior	 imaginile-
idei.	Dar	există	şi	poeme	prilejuite	de	note	ale	observaţiilor	
pe	care	le	face	scriitorul	 în	„rătăcirile”	de	peste	zi,	posibile	
însemne	dintr-un	pseudojurnal	liric:	„Iarna	s-a	retras	în	nori,/	
răspunsul	meu	nu	a	venit	 la	chemarea	glasului”	(Catedrala	
de	frig)	sau	„Pisica	stă	pe	covor,	tolănită,/	ne	privea	cu	ochi	
sinceri”	(Secretul)	şi	aşa	mai	departe.

Lumea	 noastră	 este	 „locul	 unde	 se	 poate	 întâmpla	
orice”,	 „nu	mai	avem	timp”,	 „suntem	muritori	 în	uniforme	
de	aer”,	mereu	ne	scapă	ceva	important	şi	din	pricina	asta	
nu	ne	zărim	umbra	„pe	mâinile	 lui	Dumnezeu”,	preocupaţi	
de	„sfârşitul	lumii”,	ne	scapă	„adevărul	miriapod”…	Acestea	
fiind	doar	o	mică	parte	din	semnificaţiile	din	Ementenanki,	
această	carte	pe	cât	de	dureroasă,	pe	atât	de	necesară.

L-am	 rugat	 pe	 Constantin	 Stancu	 să-mi	 scrie	 câteva	
cuvinte	despre	cum	a	 început	povestea	acestui	volum	atât	
de	grav,	atipic,	singular.	Iată	cuvintele	domniei	sale:

………………………………………………………………………
„Cartea	 reprezintă	viziunea	 consolidată	 în	mintea	unui	

om	 la	o	anumită	vârstă	 (în	 cazul	meu,	60	de	ani).	 Fiecare,	
singuri	sau	în	asociere	cu	alţii,	construim	turnuri	pentru	gloria	
zilnică,	încercăm	să-l	prindem	pe	Dumnezeu	de	picioare,	nu	
observăm	că	el	a	venit	la	noi,	e	în	câmpia	sângerie.	Energii	
risipite	care	topesc	resursele	de	orice	fel	mai	repede,	rămâne	
omul	gol	în	faţa	istoriei.	Cartea	este	optimistă,	există	valorile	
care	sunt	prezentate	în	poemul	care	sparge	povestea:	ultima	
săptămână	a	lui	Iisus	pe	pământ	când,	sub	presiunea	morţii	
iminente	ca	om,	agresat	de	cei	din	 jur,	prin	răspunsurile	şi	
faptele	sale,	ne	lasă	valorile	de	care	avem	nevoie	pentru	viaţa	
noastră,	acestea	 încep	cu	dragostea	şi	arată	sensul,	 ieşirea	
de	 serviciu	 din	 istorie.	 Evidenţa	 acestei	 ultime	 săptămâni	
ne	 scapă,	 ar	 trebui	 să	fie	 în	 aprilie,	 dar	 omul	 o	 găseşte	 în	
septembrie,	luna	în	care	resursele	planetei	şi	plantei	de	pe	
această	planetă	s-au	epuizat	pentru	anul	pe	care	 tocmai	 îl	
trăim	 citind	 aceste	 poeme...	 Nimic	 deosebit,	 sunt	 ştirile	
noastre	de	fiecare	zi,	iar	starea	de	veghe	este	soluţia...	În	loc	
să	fim	atenţi	la	mesaj,	ne	lăsăm	prinşi	în	plasa	cuvintelor	care	
nu	mai	pot	fi	zicere...	Poezia,	misterul	acestor	zile...”.				
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CALEA  ÎNSINGURĂRII
–	Urmare	din	numărul	trecut	–

Începând	de	 la	 întrebarea	biblică	 „unde	eşti	Adame?”,	
am	început	a	ne	ascunde.	Întrebarea	esenţială	ar	fi:	dinspre	
ce	miez	amuţim?	Îndrăzneşte	vreunul	să	coboare	din	motiv	
în	motiv	–	care	îl	determină	să	reacţioneze	-,	spre	a	integra	în	
el	treptat	demonia	ce-l	împinge	a	se	manifesta	într-un	fel	ori	
altul?	Ori,	prins	în	autoliniştiri	elevate	şi	„sincere”,	continuă	
să	persevereze?	

Devenirea	trebuie	mereu	cedată,	spre	a	putea	întâmpina	
/	primi.	Debarasare,	aşadar,	 întru	crearea	de	spaţiu	pentru	
primire	 /	 întâmpinare.	 Eul-lume	 pune	 mai	 întâi	 „mâna”	
pe	ceva,	 jalonează	totul	 în	 jur	şi-şi	spune	apoi	cu	mândrie:	
acesta	 sunt	 eu.	 Însă	 nu	 teoriile	 schimbă	 lumea,	 oricât	 de	
persuasive	ar	fi,	ci	trezirea	şi	mai	apoi	experienţa	individuală,	
Drumul	(crucea),	de	care	până	la	urmă	nimeni	nu	va	fi	scutit.	

Atitudinea	de	veghe	presupune	 în	primul	rând	cenzura	
severă	a	motivelor	individuale,	celor	mai	intime,	care	deter-
mină	 a	 acţiona.	 Raportarea	 noastră,	 unul	 faţă	 de	 celălalt,	
replica	 socială	 a	 acestei	 raportări,	 va	 transpare	 „ca	 de	 la	
sine”.	Ne	crispează,	ne	trezesc	agresiunea,	invidia,	ba	chiar	
ura,	tocmai	cele	ce-şi	găsesc	o	infimă	corespondenţă	(intră	în	
rezonanţă)	în	„beciurile”	noastre.	Nu	ne-ar	irita	un	avar,	dacă	
în	noi	n-ar	exista	o	doză	oricât	de	minimă	de	zgârcenie.	Şi-
această	„calitate”	poate	fi	completată	analog	cu	o	întreagă	
paletă	 .	 Rezultatul	 nu	 trebuie	 să	 fie	 neapărat	 sfinţenia	 (ei	
sunt	printre	noi,	ca	veşnic	memento),	ci	 în	primul	rând	to-
leranţa	şi	necondiţionarea	dăruirii,	înfiriparea	păcii	în	noi.	

Desigur,	 venim	 cu	 înzestrări	 total	 diferite	 şi	 dinspre	
nivele	 diverse.	 Însă	 această	 înzestrare	 trebuie	 privită	 ca	
un	dar,	pe	care	trebuie	să-l	dărui	 la	rândul	tău	celorlalţi,	şi	
nu	ca	un	privilegiu	de	 castă	 (aducător	de	 sporite	avantaje	
adecvate	ierarhizării).	 	De	aici	nu	e	decât	un	pas	până	la	o	
afirmaţie	necesară:	pentru	o	adevărată	comuniune,	pentru	
...un	 comunionism	 genuin	 încă	 nu	 suntem	 maturi	 (copţi),	
dat	fiind	că	individual	nu	suntem	pregătiţi	pentru	o	astfel	de	
comuniune	socială.	

Această	comuniune	ar	putea	fi	baza	unei	viitoare	forme	
de	con-vieţuire,	din	care	orice	formă	coercitivă	de	guvernare	
să	dispară,	graţie	unei	organizări,	asumate	şi	 spontane,	pe	
baza	spontanului	sinergic,	în	care	cei	mai	evoluaţi	să	realizeze	
cu	gratitudine	faptul	că	în	acelaşi	timp	sunt	chemaţi	a	fi	şi	cei	
mai	pătrunşi	de-o	anume	smerenie,	în	fine,	a	se	devota,	a	sluji,	
a-şi	pune	la	îndemîna	celor	mai	puţini	înzestraţi	calităţile,	şi	
nu	de-a	clama	avantaje,	statute	şi	roluri	de	excepţie,	care	„li	
se	cuvin”...	O	Comunitate	umană	constituită	din	totalitatea	
persoanelor	unite	 şi	 libere	 şi	 nu	o	masă	anonimă.	Fireşte,	
ar	zice	mulţi,	o	utopie,	însă	nu	este	oare	utopia	un	termen	

îndrăgit	 la	 culme	de	 „demon”,	 şoapta	 lui	 tainică	
în	 faţa	 oricărei	 forme	 neîngrădite	 a	 imaginaţiei,	
însemnul	victorios	al	neîncrederii	pe	care	îl	lasă	în	
lăuntrul	nostru?

S-a	văzut,	de	altfel,	că	orice	sistem	impus	din	
afară,	prin	forţa	raţiunii	şi	inteligenţei,	este	sortit	
eşecului	şi	nu	satisface	în	sine	decât	anume	pături	
privilegiate,	 care	 în	 orice	 sistem	 îşi	 constituie	

castele,	 declarând	 că	 fiecare	 are	 libertatea	 de	 a-şi	 făuri	
singur	soarta,	ei	încremenind	în	sine	în	sistemul	pe	care	l-au	
„făurit”	şi	pe	care	şi	 l-au	ales,	nu	spre	a	asigura	drepturi	şi	
libertăţi	egale,	ci	doar	pentru	a-şi	putea	ridica	clădiri,	a	putea	
cumpăra,	a	putea	face	călătorii	în	toate	insulele	exotice	ale	
lumii.	

Orice	sistem	înlesneşte,	privilegiază	anume	pături,	azvâr-
lind	 în	 mizerie	 alte	 pături.	 Cu	 timpul	 sistemul	 înlesneşte	
„neostentativ”	 aşezarea	 pe	 caste,	 numărul	 privilegiaţilor	
devenind	 minim,	 iar	 al	 celor	 din	 primele	 caste	 sporind	
vertiginos.	 Pătura	 de	 mijloc	 tinde	 a	 dispărea	 în	 sistemul	
încremenit	prin	manipulare	şi	tabu.	Decalajul,	spre	exemplu	
în	SUA,	între	casta	informaticienilor	şi	a	managementului	de	
vârf	şi	marea	pătură	a	populaţiei	marginalizate	–	trăind	încă	
în	concepţia	unui	ev-mediu	al	forţei	şi	violenţei,	al	cultivării	
forţei	brutale	-,	devine	înspăimântător	de	mare.	Însă	aceşti	
marginalizaţi	se	folosesc	de	noile	utilaje	şi	aparaturi	tehnice,	
fără	măcar	de-a	şti	ce	se	întâmplă	în	sine	când	apeşi	pe	un	
comutator.	

Acest	decalaj,	 ce	 tinde	 să	 se	 generalizeze	 în	 lume	 -	 în	
Germania	totalul	averilor,	fie	ele	lichide,	fie	în	clădiri,	terenuri,	
acţiuni	bancare	etc.,	este	deţinut	după	ultimele	rapoarte	de	
15%	indivizi	din	populaţia	totală	(şi	procentajul	acesta	tinde	
să	scadă	vertiginos...)	–	poate	acţiona	ca	o	bombă	cu	efect	
întârziat.	Cifră	grăitoare	de	la	sine	în	acest	context.	La	fel	şi	
în	USA	(mult	mai	accentuat),	iar	tendinţa	generalizatoare	din	
celelalte	ţări	este	o	certitudine.	

Demascarea	 cu	 lupa	 a	 celor	 mai	 mici	 „defecte”	 ori	
abateri	morale	(corupţie,	atitudini	contrariante	din	biografii,	
cercetate	 cu	 o	 rea-voinţă	 evidentă),	 ale	 oamenilor	 de	 stat	
constituie	din	această	perspectivă	replica	managementului	
şi	 departamentului	 informatic	 mondial	 la	 adresa	 puterii,	
pe	care	 încă	o	mai	deţine	statul	 întru	apărarea	drepturilor	
minime	ale	celor	slabi	şi	a	păturii	de	mijloc	(ei	fiind	în	fond	
cei	ce	prin	munca	lor	remunerată	la	limită	susţin	statul).	

Slăbirea	forţei	statului	înseamnă	evident	sporirea	forţei	
concernelor.	Mai	mult	de	jumătate	din	marile	concerne	ale	
lumii	 aparţin	 SUA,	 Japoniei	 etc.	 Resemnare	 ?	 Replica	 ar	 fi	
faptul	că	nici	un	travaliu,	nici	o	veghe	nu	pot	fi	mai	mari	decât	
travaliul	 individual,	 întâmpinarea	de	sine,	recunoaşterea	şi	
asumarea.	Resemnarea	este	analogă	încremenirii	sistemului.	
Ea	 e	 contrară	 dinamismului	 natural	 al	 vieţii.	 Principalul	
obstacol	 îl	 constituie	 bineînţeles	 teama	 sub	 infinitele	 ei	
manifestări	prin	care	castele	îşi	păstrează	statutul.	

Paradoxal,	 însă	 revelator	 în	 acest	 sens,	 este	 faptul	
că	mereu,	 întâlnind	 pe	 cel	 fără	 de	 teamă,	 l-am	 ucis,	 l-am	
ostracizat,	 surghiunit,	 l-am	 „crucificat”.	 Un	 intelectual	 –	
spunea	Max	Frisch	-,	în	lumea	de	azi,	este	o	figură	anacronică,	
nedorită	 în	nici	un	partid,	pentru	că	în	sine	este	omul	care	
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caută	adevărul,	chiar	dacă	acesta	se-ndreaptă	împotriva	lui,	
ori	îi	periclitează	viaţa.

Atât	de	mult	ne	temem	de	cel	liber	–	care	în	ochii	noştri	
primeşte,	 fără	 să	o	 vrem,	 investitura	de	 reproş	 încarnat	 la	
adresa	propriei	noastre	persoane,	el	trezind	în	noi	aproape	
inconştient	 imaginea	 robiei	noastre,	demascând	caracterul	
manipulator	 al	 oricărui	 sistem	 impus	 din	 afară	 -,	 încât	 nu	
numai	că	îl	ocolim,	îl	exilăm,	ci	l-am	ucis	de	atâtea	ori.	

În	 travaliul	 individual	 mai	 sus	 pomenit	 –	 ca	 şi	 în	 zen	
de	exemplu,	 în	 care	 se	 spune	că	orice	activitate,	oricât	de	
„măruntă”	ar	fi,	poate	însemna	o	cale	când	i	te	dărui	deplin	
–,	contează	 străduinţa	 şi	nu	 rezultatul.	Clipa.	Acum	şi	Aici.	
Un	 bătrân	 trist,	 spun	 japonezii,	 este	 o	 figură	 jalnică:	 n-a	
înţeles	nimic.	În	căutarea	cărui	maestru	suntem	când	avem	
în	 noi	 imanenţa?	 („Trebuie	 să	 mă	 aflaţi	 în	 voi”,	 Ev.	 după	
Toma).	Nu	iluminarea,	ori	experienţa	eliberării,	ci	metanoia,	
transformarea	în	persoană.	

Trăim	în	acest	nou	secol	într-o	lume	aflată	într-o	relaţie	
atât	de	evidentă	de	polaritate,	atât	de	tensionată	în	teama	ei	
–	denotând	în	sine	tendiţa	unei	masive	reîntoarceri	întru	ale	
spiritului,	epoca	spiritului,	a	dorinţei	de	re-ligare,	de	re-legare	
de	unitatea	primordială	pe	de-o	parte,	iar	pe	de	altă	parte,	
ca	reacţie	firească	în	polaritatea	ei,	o	recrudescenţă	aproape	
barbară	 a	 unor	 atitudini	 primitive:	 naţionalism,	 fanatism	
religios,	 agresivitate	 refulată,	 aflate	 într-o	 fază	 de	 explozie	
-,	încât	se	manifestă	tot	mai	mult	fenomenul	îngrijorător	al	
unui	real	dor	de	moarte,	un	fanatism	al	expierii,	prin	care	se	
încearcă	a	se	depăşi	o	extremă	di-sperare.	

Fenomenul	 a	 putut	 fi	 observat	 în	 două	 cazuri:	 unul	
referitor	la	o	altă	încercare	de	înturnare	în	sine	şi	la	valorile	
vitale	 ale	 anilor	 `70:	 flower-power,	 urmat	 concomitent	
potrivit	legii	polarităţii	de	„umbra”	lui:	drogurile,	şi	un	altul	
simptomatic	pentru	acest	dor	de	moarte,	cel	al	anilor	`30-40	
ai	secolului	trecut	(	perioada	hitleristă),	în	care	mase	întregi	
electrizate	erau	dornice	să-şi	„dea”	viaţa.	Aceste	valuri	revin	
în	momentele	de	extremă	criză,	când	ambele	poluri	se	află	
într-un	 echilibru	 tensionat,	 încât	 orice	 surplus	 într-o	 parte	
ori	alta	provoacă	dezastrul.	

Pe	de	alte	parte,	se	intuieşte	în	mare,	în	mod	nebulos,	
calea	 şi	 iată	 că	 aproape	 concomitent	 intervine	 polul	 opus	
(umbra):	 agresiunea	 sub	 feluritele	 ei	 înfăţişări	 şi	 dozări.	
Sistemelor	 aflate	 la	 putere,	 deci	 instaurate	 din-afară,	 din	
exterior,	le	vine	astfel	uimitor	la	îndemână	să	manipuleze	o	
stare	existentă	într-o	formă	latentă,	ce-şi	„zbiară”	refulările.	
Orice	 formă,	 orice	 încercare	 de	 întâmpinare	 din	 afară,	 ar	
avea	 drept	 rezultat	 în	 cele	 din	 urmă	 o	 rafinată	 integrare	
treptată	sub	o	manipulare.	Cu	alte	cuvinte,	în	cele	din	urmă	
ar	face	jocul	sistemului.	

Calea	se	dovedeşte	deci	a	fi	cea	a	răgazului,	a	asumării	
neasumabilului	 şi	 apoi	 a	 revenirii	 limpezite.	 Firava	 voce	 a	
fiinţei,	 abia	 răzbătând,	 devine	 o	 făgăduinţă,	 o	 sarcină	 şi	
pragul	de	naştere	al	unei	conştiinţe	epurate	prin	integrarea	
umbrelor.	

Otrăvit	 în	 lăuntrul	 său,	 aidoma	 oglindei	 sale,	 natura,	
simţind	 că	 se	 înăbuşe,	 aidoma	ei,	 omul	modern	 se	 află	 în	
poziţia	absolutei	şi	dificilei	decizii.	Decizia	nu	se	poate	amâna,	
tegiversa	 imatur,	 prin	 aşteptare	 din-afară	 a	 unei	 rezolvări,		

ci	emerge	tocmai	din	acest	lăuntru,	care	el	singur	e	capabil		
a	maturiza,	a-l	face	pe	om	major.	

Ca	şi	 în	alte	cazuri:	 teză-antiteză,	problema	trebuie	să-
şi	găsească	o	sinteză.	Aceasta	însă	trebuie	să	nu	fie	una	de	
genul	fie-ori,	ci	una	de	genul	atât-	cât	şi,	adică	de	cuprindere	
şi	 asumare	 a	 ambilor	 poli.	 O	 concomitenţă	 a	 lăuntrului	
răsfrânt	într-un	afară,	(atât	din-lăuntru,	cît	şi	din-afară).	

Spre	a	 se	maturiza,	omul	 trebuie	 să	 traverseze	 teama,	
să	 o	 asume,	 să	 o	 întâmpine,	 să	 o	 integreze.	 Maturizarea	
constituind	în	sine	timpul	de	care	ai	nevoie	spre	a	constata	
că	te	afli	într-o	atitudine	eronată,	iar	acest	timp	devine…	cu	
timpul,	tot	mai	scurt.	Baza	o	constituie	veghea	cotidiană,	din	
fiecare	clipă	(„fiţi	curaţi	ca	porumbei”,	constituie	 îndemnul	
limpede	al	asumării	fără	rezerve	într-o	stare	de	permanentă	
veghe:	„şi	prudenţi	ca	şerpii”).	

Problema	este	străveche	şi	nouă	totodată,	denotând	cât	
de	puţin	progres	lăuntric	s-a	înfăptuit	în	mare	(nu	individual),	
în	decursul	mileniilor,	demascând	însă	şi	aroganţa	hybrisului	
modern,	 a	 conştiinţei	 infatuate,	 convinse	 că	 reprezintă	 o	
culme	a	 civilizaţiei...o	 lume	 în	 care	bunăstarea	 trece	drept	
civilizaţie...

De	 aceea,	 e	 nevoie	 de	 un	 limbaj	 limpede,	 asumarea	
cu	smerenie	a	simplităţii,	departe	de	volutele	„persuasive”	
ale	unei	 inteligenţe	arogante	 şi	 elitare.	Un	 limbaj	 răspicat,	
ivindu-se	din	 lăuntru,	cu	smerenia	şi	modestia	celui	care	e	
conştient	de	umbra	pe	care	o	atrage	după	sine	orice	cuvânt,	
orice	pronunţare.	

Dincolo	de	cultura	cărturărească,	este	nevoie	mai	mult	
ca	oricând	de	cultura	experienţei	lăuntrice,	spre	a	„vedea”	că	
„întunericul”	nu	este	decât	o	lumină	zădărnicită,	împiedicată	
a	se	manifesta.	La	aceasta	se	referă	şi	fraza	evanghelică	„cine	
are	urechi	de	auzit”,	corespondând	cu	acelaşi	îndemn	aflat	la	
baza	zen-ului	„să	auzi	ce	nu	se	poate	auzi,	să	simţi	ceea	ce	nu	
se	poate	pipăi”.	În	acest	sens,	orice	activitate	umană	devine	
mijloc	al	devenirii	întru	transparenţă.

Dincolo	de	toate	tehnicile	de	meditaţie,	ori	de	altfel	de	
natură,	 adevăratul	 câmp	 de	 manifestare	 al	 lăuntrului,	 de	
natură	 divină,	 este	 fără	 doar	 şi	 poate	 iubirea.	 Ca	 dovadă,	
ambele	 căi,	 atât	 cea	 estică	 (în	 tradiţia	 ei	 budistă,	 zenistă	
etc.),	cât	şi	cea	vestică,	prin	vârfurile	ei	 (Francisc	de	Assisi,	
Augustin,	 Meister	 Eckhart	 etc.),	 îşi	 dau	 mâna	 pe	 această	
fâşie.	

Iubirea,	ce	recunoaşte	şi	trezeşte	în	celălalt	esenţa	fiinţei.	
Ea	 ajută	 celuilalt	 şi	 sieşi,	 a	 găsi	 viaţa-n	moarte,	moartea-n	
viaţă,	sensul	dincolo	de	sens	şi	lipsă	de	sens.	Ea	nu	are	de-a	
face	nimic	cu	periculoasa	consolare,	care	în	loc	de	a-l	ajuta	
să	iasă	din	nevoie,	îl	con-strînge	a	se	adăposti	/	a	rămâne	în	
ea	(	„dar	eu	am	venit	să	aduc	foc	şi	sabie”).	

La	o	privire	 total	 necondiţionată,	fiecare	e	 în	 căutarea	
acestei	 iubiri,	 dar	 manifestările	 diverse	 aruncă	 văluri	
grele	 asupra	 acestor	 distrugeri	 şi	 rătăciri.	 În	 apropierea	
autodistrugerii,	de	exemplu,	se	află	dorul	de	indestructibil.	
Departe	de	a	fi	 resemnare,	asumarea,	aflarea	 într-o	veghe	
continuă,	 este	 o	 uriaşă	muncă.	O	 deconectare	 tensionată:	
„Munca	formatoare	întru	o	stare,	în	care	deplinătatea	fiinţării	
să	 susure	 dinspre	 adânc”	 (Toma	 de	 Aquin).	 Fiindcă	 şansa	
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tuturor	 suferinţelor	 o	 constituie	 incapacitatea	 conştiinţei	
fireşti	 de	 a	 percepe	 în	 noi	 fiinţarea.	 Şi	 nu	 prin	 împotrivire	
ori	 amânare,	 refulând	 „umbrele”	 din	 noi,	 ci	 prin	 treptata	
şi	atenta	lor	 integrare,	prin	acceptare	/	asumare	şi	nu	prin	
negare.	

Singur,	acest	travaliu	întru	sine	poate	duce	la	o	comuniune	
genuină	cu	ceilalţi:	ajungând	în	miezul	său,	omul	întâlneşte	
în	mod	paradoxal	pe	celălalt	/ceilalţi	semeni.	Această	punte	
constituie	adevăratul	„sistem”	–	comuniunea.	

Experienţa	majoră	 nu	 este	 nici	 de	 sorginte	 estică,	 nici	
vestică,	 nici	 budistă,	 nici	 creştină.	 Este	 un	 bun	 comun	 al	
omului,	oricăror	vremi,	rase	ori	religii	ar	aparţine.	Toate	par	
spiţele	unei	 roţi	 ce	se	 îmbucă	 într-un	centru,	 într-un	miez,	
comun	 tuturor.	 Fiecărei	 atitudini	 îi	 corespunde	 o	 contra-
atitudine	în	sensul	în	care	atitudinea	noastră	creează	contra-
atitudinea.	

Atitudinea	 emanând	 din	 fiinţă	 nu	 mai	 este	 însă	
condiţionată,	ci	expresia	unei	prezenţe	a	ne-condiţionatului,	
care	 freamătă	 în	 toate	 condiţiile.	 Este	 vorba	de	atitudinea	
genuină	a	fiinţei.	Contra-atitudinea	aflată	în	armonie	există	
doar	raportată	la	o	atitudine	de	sine.	Fiecare	este	în	căutarea	
„armoniei”.	Ne	 definim	 după	 chipul	 pe	 care	 îl	 dobândeşte	
„armonia”	căutată.	

Eul	 dependent	 de	 lume	 (eul-minor)	 resimte	 drept	
disarmonie	tot	ceea	ce	contravine	tendinţelor	lui.	Calea	spre	
armonie	trece	prin	cultura	experienţei	lăuntrice.	Experienţa	
majoră	 nu	 are	 nevoie	 de	 un	 „talent”,	 ea	 fiind	 de	 cu	 totul	
altă	natură.	Este	vorba	de	o	disponibilitate,	de	faptul	„de-a	
fi	gata”,	pregătit,	disponibil	întru	traversarea	unei	schimbări	
lăuntrice.	 Este	 deci	 o	 stare	 accesibilă	 oricui,	 fiind	 o	 şansă	
general	 umană,	 aflându-se	mereu	 şi-n	 orice	 clipă	 în	 omul	
ajuns	 la	 o	 anumită	 treaptă	 a	 „umanizării”.	 Un	 fruct	 al	
maturizării.	

Cunosc	oameni	deosebit	de	culţi	şi	de	 inteligenţi,	surzi	
la	 susurul	 fiinţei.	 Însă	 această	 capacitate	 întru	 experienţa	
majoră	nu	ţine	nici	de	anume	virtuţi,	ce-şi	arogă	un	anumit	
drept	 în	 lume,	nici	nu	are	de-a	face	cu	o	anume	religie	ori	
confesiune,	prefigurate	istoric	şi	geografic.	Ea	este	punct	de	
răscruce	şi	de	schimbare	radicală.	O	schimbare	generală	de	
atitudine	faţă	de	lume	şi	viaţă.

Raportarea	 unilaterală	 a	 omului	modern	 la	 o	 lume	 pe	
care	 încearcă	 să	o	 stăpânească	 în	mod	 raţional	 produce	o	
stare	de	o	periculoasă	distanţă	faţă	de	fiinţare,	o	înstrăinare	
de	 sine.	Ca	 şi	majoritatea	 celor	 ce	acordă	gir	 absolut	unei	
inteligenţe	 lansate	 în	 exterior,	 într-o	 poziţie	 de	 hybris	
absolut;	el	nu-şi	dă	seama	că	în	sine	se	mişcă	într-o	ordine	în	
care	s-a	manevrat	(s-a	manipulat)	singur.	

Această	 ordine	 îl	 poartă,	 în	 ea	 se	mistuie,	 zace	 prins,	
cantonat,	 mult	 îndepărtat	 de	 suflul	 dinamic	 al	 vieţii:	 în	
sine,	 un	 joc	 de	 dominare	 al	 aroganţei,	 subtil	 exploatat	 de	
orice	sistem.	Disponibilitatea	întru	o	schimbare	este	legată	
esenţial	şi	de	măsura	în	care	omul	a	suferit	din	cauza	stării	
sale	străine	fiinţei	şi	apariţia	neîncrederii	/	suspiciunii,	vis-à-
vis	de	irosirea	de	până	atunci.	Câtă	vreme	se	simte	bine	în	
atitudinea	 comodă	 a	 iluziei	 unei	 vieţi	 confortabile	 (în	 sine	
artificiale),	la	care	îşi	aduce	şi	el	„aportul”,	„nu	are	urechi	de	
auzit”	.

Sentimentul	modern	al	unei	apăsări	şi	angoase	„fără	de	
pricină”	constituie	tocmai	reflexul	amânărilor	lăuntrice,	fiind	
expresia	 neputinţei	 eului,	 a	 nevoii	 de	 aer	 a	 fiinţei	 pe	 cale	
de	a	se	înăbuşi.	Neliniştea,	insatisfacţia,	starea	de	tulburare	
continuă,	de	perturbare,	constituie	incipienţa	marelui	dor	şi	
pragul	di-sperării	(din	nou	noţiunea	polară	/	duală	),	definind	
perfect	esenţa	păcatului	nostru,	de	a	ne	afla	în	polaritate	şi	
nu	 în	unitate.	Calea	găsită	anevoie	după	 răzleţiri	 în	 vreme	
este	 calea	 iniţiatică	 a	 propriei	 experienţe.	 Această	 cale	
o	 poate	 indica	 unul	 cu	 o	 experienţă	 mult	 mai	 mare,	 însă	
nimeni	nu	e	scutit	de	drumul	umblat	(	„fiţi	drumul	umblat”,	
Ev.	după	Toma).	

E	 nevoie	 de	 multă	 îndrăzneală,	 mereu	 aruncat	 înapoi	
în(spre)	tine,	spre	a	recunoaşte	mecanismul	autojustificator	
al	eului	ce-şi	apără	demonic	poziţia,	de	curaj,	spre	a	te	întâlni	
cu	tine	însuţi.	Există	aici	în	lumea	vestică	o	tendinţă,	care	se	
va	globaliza	şi	anume	de	apărare	prin	tabu	(	iubirea,	teama,	
sufletul,	 moartea,	 devenind	 subiecte	 tabu),	 timpul	 din	
formula	„n-am	timp”	fiind	expresia	în	sine	a	temerii	de-a	te	
întâlni	cu	sinele	tău,	amânări	ce	sporesc	astfel	umbrele	din	
noi.	Abia	acum	începe	atitudinea	de	acceptare,	de	afirmare	
şi	nu	de	negare	/	amânare,	atitudinea	esenţială	a	asumării.	

Atitudinea	sceptică	este	una	din	adiacentele	însoţitoare	
ale	forţelor	potrivnice	vieţii.	Este	atitudinea	celor	ce	afirmă	
că	 ceea	 ce	 se	 revelează	 lăuntric	 omului	 e	 doar	 de	 esenţă	
„subiectivă”,	 că	 ar	 fi	 adânc	 şi	 genuin,	 însă	 n-ar	 dovedi	
prin	 sine	prezenţa	divinului.	 „Secolul	 douăzeci	 şi	 unu	 va	fi	
religios	ori	nu	va	fi	deloc”,	a	spus	Malraux,	indicând	în	sine	
necesitatea	stringentă	a	instituirii	unei	culturi	a	experienţei	
lăuntrice.	

O	întreagă	generaţie	vestică	este	azi	în	căutarea	acestor	
experienţe	întru	fiinţă.	Conştiinţa	de	sine	constituie	unitatea	
modalităţilor	 în	 care	 omul	 se	manifestă	 ca	 subiect	 în	 faţa	
existenţei.	 Trăind	 la	 început	 la	 lizierele	 conştiinţei,	 omul	
traversează	treptat	calea	înspre	centru,	în	etape.	Însă	toate	
aceste	 etape	 (istorice	 şi	 individuale)	 trebuie	 traversate,	
precum	ierarhia	claselor	într-o	şcoală.	Doar	integrarea	trep-
tată	a	tuturor	straturilor,	 ierarhiilor,	asigură	forţa	creatoare	
şi	mântuitoare.	

Omul	modern	îşi	periclitează	–	prin	unilateralitatea	unei	
înclinaţii	 exacerbate	 în	 lumea	 exterioară,	 prin	 identificare	
doar	cu	una	din	modalităţile	existenţei	subiective	-,	tocmai	
totalitatea,	 integritatea	 sa.	 După	 felul	 în	 care-şi	 trăieşte	
forma	dominantă,	el	va	 resimţi	armonie,	ori	disarmonie.	E	
vorba	în	sine	tocmai	de	tensiunea	dintre	fiinţă	şi	eul-minor	
(eul-lume).	 Tot	 ceea	 ce	 trăieşte	 şi	 află	 omul	 are	 o	 dublă	
semnificaţie	după	raportarea	acestei	trăiri	/	aflări	la	fiinţă.	

Aici	 se	 află	 rădăcina	 suferinţei,	 în	 această	 polaritate	 a	
receptării	şi	reverberării	(acestei	receptări).	Precum	în	lumea	
virtuală	 a	 computerelor	 –	unde	 iluzia	 este	 atât	de	 „reală”,	
încât	omul	nu	mai	discerne,	ca	în	visele	suprarealiste,	între	
„realitate”	şi	virtual	-,	tot	ce	se	întâmplă	în	lume	într-o	anume	
secvenţă	 temporală	 este	 esenţializarea	 (cuvântul	 devenit	
trup)	constelaţiei	conştiinţei	noastre:	noi	suntem	şi	ne	aflăm	
în	fiecare	manifestare	a	lumii,	care	nu	tăinuieşte,	nu	ascunde	
nimic	din	manifestările	conştiinţei	noastre.

Toate	vicisitudinile	manifestate	prin	 intermediul	oame-
nilor,	 evenimentelor	 pe	 mapamond,	 pot	 fi	 considerate	 a	
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fi	 manifestări	 ale	 constelaţiei	 conştiinţei	 noastre	 aflate	
într-un	 anume	 stadiu.	 Lumea	 devine	 oglinda	 în	 mişcare	 a	
lăuntrului	nostru.	În	acest	sens,	ridice	piatra	cel	fără	prihană.	
Un	fanatic	ori	altul	se	perindă	la	conducerea	unei	ţări,	fiind	
emanaţia	 zgomotoasă,	 evenimenţială	 a	 ceea	 ce	 în	 taină,	
ori	 murmurând,	 se	 află	 şi-n	 noi,	 în	 proporţii	 mai	mari	 ori	
mai	mici.	 Semnele	 lumii	 sunt	 semnele	 conştiinţei	 noastre.	
Alfabetul	lumii	îl	poate	silabisi	doar	conştiinţa	noastră.

În	 decursul	 istoriei,	 omul	 a	 trăit	 sub	 regii	 diferite.	
Maturizarea	 începe	 odată	 cu	 preluarea	 în	 propria	 regie	 a	
vieţii	 sale.	 Însă	 încercarea	 încăpăţânată	de-a	 conferi	eului-
lume	 o	 autonomie	 suverană	 ţine	 de	 etapele	 ce	 trebuie	
traversate	(în	sensul:	totul	e	aşa	cum	trebuie	să	fie).	Hybrisul	
ce	 domină	 lumea	modernă	 îl	 condamnă	 pe	 om	 la	 eşec	 şi	
provoacă	recrudescenţa	marilor	crize.	În	acest	sens,	pentru	
fiecare	 se	 iveşte	 posibilitatea	 de-a	 schimba	 lumea	 în	 care	
trăim	 /	 trăieşte,	 schimbându-se	 în	 primul	 rând	 pe	 sine.	
Aceasta	este	în	fine	şi	şansa	lumii.

În	viaţa	noastră	spirituală	suntem	înţărcaţi	de	instituţiile	şi	
administraţiile	culturale	independente	de	noi,	suntem	purtaţi	
de	ele,	fiind	neliniştiţi	de	imperfecţiunea	şi	inconsistenţa	lor.	
Depindem	 de	 „ceilalţi”,	 suferind	 de	 manifestările	 forţelor	
„neprevăzute”,	de	singurătate	şi	 izolare.	Aceasta	este	ceea	
ce	denumim	existenţă	spaţial-temporală.	

Fiecare	încearcă	din	răsputeri	a	se	împlini,	a	se	afirma.	
Viaţa	 fiecăruia	 este	 îngrădită,	 periclitată	 şi	 fără	 o	 garanţie	
de	 fermitate,	 soliditate.	 În	 existenţă	 totul	 are	o	finitudine.	
Şi-n	ea,	omul	 caută	mereu	acelaşi	 lucru:	 siguranţă,	 sens	 şi	
ocrotire.	Poate	un	sistem,	oricât	de	modern,	să	ofere	aceste	
doleanţe?	Un	sistem	bazat	aproape	exclusiv	pe	o	dictatură	a	
prestaţiei,	o	concurenţă	acerbă	între	indivizi,	un	fanatism	al	
competiţiei,	exacerbând	la	demonie	un	eu	jalnic?	

Cel	 „răzbătător”,	 care	 nu-şi	 face	 scrupule,	 înaintează	
doar	până	când	vine	clipa	confruntării	cu	sinele,	a	opririi,	a	
privirii	 în	 urmă.	 Şi-n	 urmă	doar	o	 întindere	pustie,	 în	 care	
prima	 zi	 seamănă	 leit	 cu	ultima,	ba	 s-ar	putea	 spune	 că	a	
fost	doar	o	singură	zi,	o	zi	extinsă,	însă	la	ce	bun?	Un	imens	
orgoliu	însă,	pe	temelia	fragilă	a	unei	sensibilităţi	„delicate”	
de	 mimoză,	 îl	 face	 uşor	 manevrabil	 pentru	 orice	 sistem.	
Rezultatele:	o	izolare	(tot	orgolioasă),	ce	convine	de	minune	
oricărui	 sistem,	 fiind	 în	 acelaşi	 timp	 ţinta	 urii	 de	 masă,	
focalizate	tocmai	de	acest	sistem.	

La	 celălalt	 capăt	 însă,	 se	 va	 afla,	 în	mod	 paradoxal	 la	
aceşti	 „umanişti”,	 o	 sporire	 a	 unei	 agresiuni	 latente	 (se	
ştie	 că	 revoluţiile	 au	 fost	 instigate	 în	 majoritatea	 lor	 de	
intelectuali…),	 incapabilă	 a	 se	 măsura	 cu	 viclenia	 şi	 lipsa	
de	scrupule	a	celor	ce	cu	adevărat	ştiu	a	exploata	masele,	
apărând	astfel	în	postura	ridicolă	de	gazele	„agresive”,	pradă	
uşoară	pentru	cei	ce	părul	îşi	schimbă,	dar	năravul	ba.	

Astfel	 fiecare	 organizare	 poartă	 în	 ea	 sâmburele	 unei	
noi	 însingurări.	 Existenţa	 refuză	 devenirea	 totală	 omului,	
care	 este	 bântuit	 de	 dorul	 întregului,	 al	 unităţii.	 Din	
această	 bâjbâială	 în	 negură	 poate	 însă	 oricând	 ţâşni	 raza	
întru	devenirea	dinspre	 lăuntru	 în	afară,	mântuindu-l	de-o	
dependenţă,	eliberându-l.

Aici	omul	se	 întâmpină	pe	sine,	descoperind	cu	uimire	
că	 prin	 combaterea	 lumii	 exterioare	 se	 combătea	 pe	 sine	
însuşi,	 că	 este	 oglinda	 lumii,	 pe	 care	 o	 combătea.	 (Marii	
„îmbunătăţitori”	 ai	 lumii	 ascundeau	 în	 fiinţa	 lor	 –	 potrivit	
polarităţii	–	„umbra”	dictatorială).	 Însă	aici	 se	află	acum	şi	
pericolul:	descoperind	această	cale,	încearcă	să	se	sustragă	
existenţei	şi-n	retragerea	din	lume	să-şi	urmeze	calea	izolată,	
s-ar	spune.	

Însă	revelaţiile	şi	de-lumirile	succesive	determină	implicit	
la	o	re-întoarcere.	O	re-întoarcere	epurată	de	faţadele	vane	
ale	ego-ului.	

Eul-lume	 se	 zăvoreşte	 pe	 sine	 în	 lume:	 există	 ca	 eu	 şi	
ceilalţi.	Este	cazul	tipic	de	 înstrăinare	şi	 izolare	a	unei	 lumi	
bolnave,	bântuite	de	propriile	umbre.	O	lume	pândită	mereu	
de	teamă	(subiect	tabu!).	Conservarea	într-o	astfel	de	formă	
de	viaţă	este	absolut	contradictorie	fiinţei	ce	locuieşte	acest	
eu,	sporind	pe	măsură	ce	omul	are	 încredinţarea	a	se	găsi	
în	armonie	cu	absolutul	(hybris).	Este	cantonarea	potrivnică	
fiinţei	 dornice	 de	 devenire.	 Orice	 intruziune	 din	 afară	 a	
valorilor	 puse	 sub	 semnul	 tabu-ului	 ar	 pune	 sub	 semnul	
întrebării	întregul	sistem.

Motivul	de	bază	al	vieţii	este	în	oarecare	măsură	fireşte	
atotprezenţa	morţii.	Veşnica	teamă,	ca	expresie	a	neputinţei	
de-a	 ieşi	 victorios	 din	 ea.	 Cel	 care	 simte	 însă	 incipienţa	
eliberării	din	îngrădirea	instituită	de	eul-lume,	şi	care	începe	
să	stabilească	o	relaţie	cu	fiinţa,	va	simţi	fiinţa	din	el	tocmai	în	
moarte	şi	distrugere,	eliberându-se	de	teamă.	Un	sentiment	
necunoscut	de	ocrotire	îl	va	însoţi.	

Este	 cel	 care	 recunoaşte	 în	 sine	 ecoul	 a	 ceea	 ce	 i	 se	
întâmplă	 într-o	 lume	 exterioară	 şi	 nu	 se	 împotriveşte,	 ci-l	
integrează	în	el	prin	asumare,	simţind	emergenţa	unei	forţe	
tămăduitoare.	

Teama	aceasta	apare	concomitent	cu	un	sentiment	de	gol,	
ca	reflex	al	unei	vieţi	relaţionate	doar	la	lume.	Concomitent	
se	face	loc	şi	unui	sentiment	al	unei	vini	„imponderabile”,	ca	
reverberaţie	a	ratării	fiinţei.	

Toate	 duc	 la	 înfiriparea	 unei	 nelinişti,	 al	 cărei	 motiv	
rareori	 nu	 este	 căutat	 în	 sine	 însuşi,	 fiind	 mai	 degrabă	
proiectat	 în	 lumea	 din	 jur.	 Toate	 acestea	 constituie	 faze,	
etape,	care	trebuie	traversate	pe	rând	şi	integrator.	Cu	toţii	
suntem	repetenţi	ai	unor	etape	şi	stadii	de	traversat,	diferite.	

Problematica	omului	modern	este	în	esenţa	ei	de	natură	
religioasă.	Imponderabilitatea	religioasă	constituie	rădăcina	
ne-tămăduirii	sale.	În	decursul	„raţionalizării”	umane,	orice	
exteriorizare	 a	 motivului	 este	 suspectată	 drept	 iluzorie,	
însă	 deformarea	 spiritului	 este	 considerată	 drept	 reală	 şi	
naturală.	O	 ameninţare	 a	miezului	 vital	 al	 omului.	 În	mod	
paradoxal,	tocmai	ameninţarea	aceasta	duce	la	trezire.	

În	societăţile	vestice,	 în	fanatismul	prestaţiei	(dictatura	
prestaţiei	 şi	 a	 consumului),	 omul	 nu	 mai	 are	 timp	 a	 se	
con-frunta	 cu	 sine	 însuşi,	 lăsând	 acest	 lucru	 în	 seama	
psihoterapeuţilor.	 Statutul	 social	 nu	 se	 mai	 măsoară	 atât	
prin	bunurile	posedate,	cât	mai	ales	prin	posibilitatea	de	a-ţi	
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putea	permite	un	psihoterapeut.	Ai	unul,	eşti	om,	nu	ai…îţi	
cauţi	un	avocat	ieftin.	Omul	îmbătrâneşte	pe	nesimţite	între	
psihiatru	şi	avocat,	care	la	rândul	lor	au	şi	ei	un	psihiatru	şi	un	
avocat.	Semnele	bolii	vremii	moderne	constituie	periclitarea	
omului	ca	întreg.	

Însă	 acest	 lucru	 constituie	 şi	 cauza	 unor	 dinamisme	
radicale	focalizate	asupra	refacerii	acestui	întreg.	Se	defalcă	
de	 aici	 existenţa	 a	 două	 feluri	 de	 suferinţă:	 suferinţa	
emergând	 din	 raportarea	 la	 cerinţele	 lumii	 şi	 suferinţa	
decurgând	 din	 lipsa	 unităţii	 cu	 fiinţa,	 pierderea	 centrului	
transcendent.	Omul	 înţeles	ca	persoană	se	simte	 în	miezul	
/	centrul	său,	în	măsura	în	care	întregul	vieţii	poate	face	să	
ră-sune	persoana	(per-sonare).

Tot	ceea	ce	este	viu	se	află	într-o	polaritate,	o	tensiune	
polară:	 omul	 între	 cer	 şi	 pământ,	 între	 lăuntricitate	 şi	
lume,	 individual	 şi	 universal,	 Est	 şi	 Vest,	 în	 acest	 caz	
înţelese	 ca	principii	 ale	 vieţii.	 Suferind	de	pierderea	fiinţei	
din	 conştiinţă,	 omul	 vestic	 resimte	 nevoia	 recuperării	 ei.	
Tendinţa	eronată	de	natură	mai	ales	 intelectuală	este	 însă	
aceea	de-a	prelua	gândirea	estică	ca	produs	al	unei	lumi	lui	
străine	şi	nu	ca	expresie	a	unei	laturi	aparţinând	întregului,	
care	îl	caracterizează	funciar.	Estul	şi	Vestul	constituie	două	
principii	care	fiind	polare	periclitează	întregul,	însă	care	prin	
„racordarea”	lor	duc	la	sinteza	întregului.	

Astfel,	 cultura	vestică	se	află	cu	precădere	sub	semnul	
operei	dăinuinde	în	lume,	în	vreme	ce	cea	estică,	sub	semnul	
veşnicei	schimbări,	deveniri,	al	maturizării	lăuntrice.	Una	se	
întreabă:	 ce	 am	prestat,	 cealaltă:	unde	am	ajuns	pe	 calea	
lăuntrică,	cine	am	devenit.	Existenţa	acestor	două	tendinţe	/	
principii	duale	/	polare,	constituie	evident	o	modalitate	prin	
care	divinul	se	revelează	omului.

Pericolul	caracteristic	lumii	vestice	este	de-a	ignora	omul	
ca	 persoană	 vie	 şi	 a-l	 privi	 ca	 pe	o	 „încadrare”.	Mirarea	 şi	
suferinţa	 constituie	 două	 categorii	 de	 raportare.	 Prima	 se	
raportează	prin	întrebările	mirării	 la	cap	/	intelect,	cealaltă	
la	 o	 formă	 de	 conştiinţă	 a	 inimii	 (obiectivarea	 eliberată	 a	
subiectului).	

Spre	 a	 ajunge	 prin	 cunoaştere	 obiectivă	 la	 ţelul	 unei	
ordini	stabile	şi	general	valabile,	omul	se	reduce	la	un	punct	
şi	reduce	lumea	la	o	schemă	de	relaţii	abstracte,	devenind	
centrul	 unei	 conştiinţe	 anonime	 care	 nu	mai	 este	 umană.	
El	devine	pur	şi	simplu	un	funcţionar	al	ordinii	create	de	el:	
ordinea	creată	îl	manipulează	în	cele	din	urmă.	

Singura	diferenţă	dintre	el	şi	un	automat	este	posibilitatea	
erorii,	 ce-i	 rămâne	 proprie.	 Însă	 încercând,	 ca	 urmare	 a	
ratării	sale	în	lume,	a	urma	unilateral	drumul	lăuntric,	de-a	
găsi	mântuirea	pe	această	cale,	el	suferă	un	alt	fel	de	eşec:	
se	mistuie	în	sentiment.	

Emoţionalitatea	 câştigă	 supremaţia.	 Unilateralitatea	
demersului	 este	 sortită	 eşecului.	 Schimbarea	 din	 temelii	
însă	presupune	acceptarea	şi	intervenţia	întregului	om	(ce-
şi	 asumă	 şi	 afirmă	 atât	 lăuntrul,	 cât	 şi	 lumea).	 Doar	 prin	
afirmarea	 câmpului	 de	 tensiune	 între	 lume	 şi	 lăuntru	 se	

conturează	matur	lucrarea	valabilă,	doar	prin	armonia	dintre	
ele.	

Omul	modern	 este	 atât	 de	 prins	 în	 chingile,	 în	 transa	
prestării	/	realizării,	încât	încetul	cu	încetul	se	preschimbă	într-
un	animal	al	prestării	/	performanţei,	care,	în	unilateralitatea	
formării	şi	educării	sale,	devine	o	caricatură	a	ceea	ce	e	el	în	
sine:	o	unitate	între	trup,	suflet	şi	spirit.	

Acest	om	a	rămas	-	în	ciuda	a	ceea	ce	ştie	şi	are	-	un	copil.	
Fenomenul	de	infantilism	se-ntâlneşte	la	tot	pasul	în	lumea	
vestică	mai	 ales.	 În	 exterior	un	matur,	 însă	 în	 lăuntrul	 său	
un	imatur	/	necopt,	nestăpânit	şi	plin	de	iluzii.	Din	această	
cameră	de	gazare	a	lăuntrului	său,	se	ivesc	sentimentele	de	
gol,	vină	şi	teamă,	în	vreme	ce	aparenţele	îl	situează	în	mod	
arogant	într-un	hybris	catastrofal	fiinţei	sale	vii.	

Nimeni	 nu	 contestă,	 nu	 pune	 sub	 semnul	 întrebării	
principul	prestaţiei	/	realizării.	Însă	acest	principiu	nu	trebuie	
absolutizat	 în	 defavoarea	 fiinţei,	 ci	 inculcat	 în	 întregul	
vieţii	 umane.	Omul	 este	manipulat	 prin	 însăşi	 exploatarea	
slăbiciunilor	 sale	 într-un	 sistem	 aproape	 dictatorial	 al	
prestării	şi-n	ciuda	revelării	acestui	aspect	îşi	apără	această	
poziţie	de	angrenat.	

Logica	 dihotomică	 se-ndreaptă	 spre	 separare	 şi	
disociere,	ea	ridică	la	nivel	de	măsură	generală	interesul	faţă	
de	 un	 status	 quo,	 ori	 faţă	 de	menţinerea	 puterii.	 Această	
logică	se-nfiripă	dintr-o	gândire	care	se-nchide	în	sine	însăşi.	
Această	gândire	este	forţa	şi	 totodată	slăbiciunea	Vestului,	
care	 se-mbată	 el	 singur	 de	 forţa	 şi	 puterea	 lui,	 fiind	 orb	
pentru	propriile	slăbiciuni.	

Raţiunea	 este	 împinsă	 la	 extrem,	 încercându-se	 a	 se	
depăşi	 graniţele	 ei,	 prin	 utilizarea	 unei	 raţiuni	 sporite,	
fapt	 care	 duce	 la	 distrugerea	 bazei	 raţionalului.	 Vestul	 se	
cramponează	concomitent	de	obiectualizare	şi	fixare.	

Raţionalitatea	 vestică	 capătă	 astfel	 un	 caracter	
dihotomic,	ce	despică	lumile	umane	în	insule	izolate	şi	lumi	
separate,	nemaizărind	ce	a	ţinut	aceste	lumi	laolaltă.	Sinele	
este	astfel	 limitat	de	raţiune	şi-n	acelaşi	timp	de	acel	 lucru	
împotriva	căruia	–	condus	de	raţiune	-	se-ndreaptă.	Calea,	în	
acest	sens,	ar	fi	:	nu	a	exclude,	ci	a	integra,	nu	a	stăpâni,	ci	a	
renunţa	la	controlul	dictatorial.	

Tot	ceea	ce	transcende	dihotomia	mai	sus	evocată	este	
categorisit	a	fi	mistic.	 În	 realitate	acest	misticism”	este	un	
realism	 atotcuprinzător,	 ce	 presupune	 un	 spirit	 natural,	
spontan,	 un	 spirit	 care	 nu	 se	 lasă	 înlănţuit	 de	 normele	 şi	
principiile	purei	raţiuni,	un	spirit,	care	poate	schimba	acest	
norme	şi	principii	în	valori	ale	unei	vieţi	mai	adânci.	

Orice	 discuţie	 despre	misticism,	 cu	 nuanţe	 peiorative,	
oglindeşte	doar	prejudecata	unei	anumite	forme	a	raţiunii.	
În	realitate,	acest	misticism	este	o	raţiune	din	spiritul	raţiunii,	
stând	 la	 baza	 tuturor	 formelor	 de	 raţiune,	 constituind	
fundalul	pentru	toate	formele	raţiunii.	

–	Continuare	în	numărul	viitor	–
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Aforisme

IONUÞ
CARAGEA

Oamenii	caută	în	cărţi	alinarea	durerii	care	le-a	stins	gla-
sul	și	le-a	prefăcut	inima	în	cenușă.

*
Fructele	din	pomul	cunoașterii	mai	au	și	viermi.	De	ace-

ea	este	mai	bine	să	fii	prudent	decât	să	fii	lacom.
*

Dumnezeu	este	arhitectul	bolţii	mele	palatine,	dar	mi-a	
lăsat	cuvintele	să	decorez	teatrul	acestei	vieţi.

*
Adevăratul	pictor	al	cuvintelor	este	acela	care	își	face	au-

toportretul	cu	ochii	închiși	pe	pânza	imaculată	a	sufletului.
*

Când	eram	mic	voiam	să	mă	fac	Dumnezeu,	dar	nu	bă-
nuiam	cât	de	greu	este	să	rămâi	Om	atunci	când	ești	singur.

*
Poetul	–	pasărea	oarbă	cu	ciocul	încovoiat	spre	propria	

inimă.
*

Poezia	–	crucea	de	pe	linia	destinului	unde	s-a	săvârșit	o	
iubire	de	la	care	au	fugit	toţi	martorii	cu	excepţia	poetului.

*
Când	Dumnezeu	a	făcut	lumea,	cu	un	ochi	plângea,	iar	

cu	celălalt	râdea.	Plângea	știind	cât	vom	suferi,	râdea	știind	
că	îi	vom	ţine	totuși	de	urât.

*
Fericirea	nu	este	nici	albă,	nici	neagră.	Este	multicoloră,	

asemenea	curcubeului,	și	durează	la	fel	de	puţin.
*

Dragostea	este	o	intersecţie	cu	sens	giratoriu.	Te-nvârţi	
în	jurul	aceleiași	inimi	până	rămâi	fără	lacrimi.	

*
După	zeci	de	secole	și	sute	de	războaie,	oamenii	încear-

că	să	perfecţioneze	o	armă	mai	rece,	mai	dureroasă	și	mai	
silenţioasă	decât	cea	care	l-a	răpus	pe	Hristos:	indiferenţa.

*
Cine	se	trezește	conștient	în	zorii	suferinţei	ajunge	înţe-

lept	în	amurgul	gândurilor.
*

Cât	de	comode	ne	sunt	vorbele	unui	înţelept,	dar	cât	de	
incomod	e	scaunul	pe	care	el	a	stat.

*
Când	ești	dat	afară	din	inima	cuiva,	doar	cerul	este	sufici-

ent	de	încăpător	pentru	rătăcirea	ta.	Dar	pentru	că-ţi	lipsesc	
aripile,	lacrima	este	singurul	cer	care	încearcă	forma	inimii.

*
Omul	este	o	 scânteie	prinsă	 între	două	umbre:	umbra	

celui	ce	este	și	umbra	celui	care-a	fost	cândva.

*
Câteodată	mă	rog	la	Dumnezeu	să	primesc	un	e-mail	

cu	locurile	în	care	pot	descoperi	Fericirea.
*

În	viaţă	trebuie	să	fii	lucid	și	prevăzător.	Prietenia	uno-
ra	este	mare	cât	un	cal	troian.	Abia	așteaptă	să	le	primești	
darul,	ca	mai	apoi	să-ţi	intre	sub	piele	și	să	devii	victima	lor.

*
Timpului	nu-i	tremură	niciodată	mâinile.	Își	plimbă	în-

cet	bisturiul	pe	feţele	noastre	ca	un	criminal	în	serie	îndră-
gostit	de	arta	sa.

*
Viaţa	–	spitalul	în	care	oamenii	ne	tratează	cu	pastile	de	

sictir,	în	timp	ce	moartea	inventariază	suflete.
*

Dacă-ţi	cresc	aripi,	cei	mai	mulţi	dintre	oameni	nu	te	vor	
învăţa	să	zbori	cu	ele.	Unii	ţi	le	vor	rupe,	alţii	îţi	vor	spune	să	
le	ascunzi.	Astfel	 le	vei	 semăna	mai	bine,	astfel	vei	deveni	
solidar	cu	neputinţa	lor.

*
Sângele	–	singurul	șarpe	înţelept,	căruia	îi	place	căldura	

sufletească.
*

Suntem	captivi	într-un	spectacol	interzis	muritorilor,	iar	
umbrele,	sufleuri	ai	neantului,	ne	șoptesc	în	continuare	ru-
găciunile.

*
Visele	 sunt	doar	niște	monede	de	 schimb	aruncate	de	

zei	în	palmele	cerșetorilor	mutilaţi	de	amintiri.
*

Timpul	nu-i	decât	un	angajat	al	nimicniciei	care	ridică	res-	
turile	de	pe	strada	speranţelor	deșarte	și	 le	depozitează	 în	
spaţiul	insalubru	al	morţii.

*
Oamenii	–	paginile	necitite	care	ajung	în	biblioteca	pă-

mântului,	fiind	devorate	de	viermii	atotștiutori.
*

Crucile	–	pansamentele	de	pe	faţa	pământului.
*

Zilele	negre,	nopţile	albe	–	clapele	de	pian	pe	care	moar-
tea	cântă	recviemul	umanităţii.

*
Fericirea	ţine	cât	luciul	pantofilor.	Este	lustruită	de	suflet	

în	fiecare	dimineaţă,	dar	n-apucă	să	facă	doi	pași	fără	să	se	
murdărească.

*
Oare	câte	bătăi	de	inimă	pot	umple	nimicul,	tăcerea	și	

tot	universul?
*

Sub	aripile	de	ceară	ale	nostalgiei	îmi	îngrămădesc	amin-
tirile,	le	păstrez	pentru	ziua	în	care	sufletul	îmi	va	cerși	ulti-
mul	zbor	către	stele.

*
Lumânarea	îmi	rămâne	cel	mai	fidel	dintre	cititori.

(Din volumul „În aşteptarea păsării”, ciclul „Sindromul 
nemuririi”, editura eLiteratura, Bucureşti, 2015)
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Interviu

„Înainte? Înapoi? Nu mai are importanță”
Remus Foltoş: Ce	 merite,	 fără	 modestie	 îţi	 arogi?	 De	

înţeles	că	spirituale,	să	lăsăm	de-o	parte	socialul,	ştiu	că	ai	
ajutat	multă	lume.

Ştefan Doru Dăncuş: Am	fost	destul	de	deştept	să	cheltu-
iesc	banii	(ochiul	dracului)	pe	cărţi.	Cumpărate	sau	scrise	şi	
editate	de	mine.	Acesta	ar	fi	un	merit	pe	care-l	pot	evidenţia	
oriunde.	După	moartea	 trupească	nu	 iei	nimic	material	 cu	
tine,	de	ce	 să	 insişti	 în	adunarea	unor	bogăţii	pe	pământ?	
Această	optică	nu	poate	fi	dezminţită	de	nimeni,	pentru	că	
nimeni	nu	s-a	întors	din	moartea	fizică	pentru	a	da	explicaţii	
savanţilor.

Remus Foltoş: Nu	oboseşti	niciodată,	nu	simţi	că	într-o	
bună	zi	n-o	să	mai	scrii,	n-o	să	ţi	se	pară	că	nu	mai	ai	pentru	
cine	scrie,	că	ţi-ai	pierdut	definitiv	auditoriul?

Ştefan Doru Dăncuş: Ba	da.	Obosesc.	Rutina	mă	plicti-
seşte.	 Nu	 mă	 pot	 compara	 cu	 Isus,	 pot	 doar	 să-I	 urmez	
cărarea.	Şi	nu	sunt	interesat	de	numărul	celor	din	auditoriu,	
ci	 de	 numărul	 celor	 ce	 sunt	 convinşi	 că	 a	 avea	 credinţă	 e	
ceva	minunat.	Iar	de	scris,	scriu	-	acum	ce	fac?	Numai	că	nu	
în	fiecare	zi,	nu	se	întâmplă	mereu	să	pot	filtra	lumea	cum	
trebuie,	să	o	decantez	în	perimetre	potrivite.

Remus Foltoş: Povesteşte-ne	în	câteva	cuvinte	o	scenă	
în	care	un	om	umileşte	până	la	lacrimi	alt	om.	Ai	fost	desigur	
martor	şi	al	unor	astfel	de	scene.

Ştefan Doru Dăncuş: N-am	fost.	Sau	dacă	am	fost,	am	
uitat.	Dar	umilinţe	ca	aceasta	sunt	cu	duiumul	în	mai	toate	
filmele	ce	ni	se	strecoară	zilnic	în	existenţe.

Remus Foltoş: De	 ce	 crezi	 că	 păcatul	 originar	 poate	 fi	
salvat	numai	prin	Apocalipsă?	Dacă	omenirea	se	va	întoarce	
la	bunătate	şi	la	Isus?

Ştefan Doru Dăncuş: Dacă	omenirea	s-ar	fi	putut	întoarce	
la	Cer,	s-ar	fi	specificat	în	Biblie	asta.	Dar	acolo	nu	e	de	văzut	
decât	Apocalipsa,	ca	punct	de	plecare	spre	o	altfel	de	lume.	
Omul	nu	se	întoarce	la	Cer	decât	individual,	în	funcţie	de	cum	
şi-a	folosit	viaţa	asta,	pentru	bine	sau	pentru	rău.

Remus Foltoş: Dacă	n-ar	fi	fost	Isus	ca	salvare,	oare	ce	
altă	cale	ne-ai	fi	propus?	Ar	fi	existat	o	alta?

Ştefan Doru Dăncuş: Personal,	 nu	 pot	 răspunde	decât	
făcând	 apel	 la	 datele	 pe	 care	 le	 avem;	 existenţa	 lui	 Isus,	
necomercializată	ci	simţită	ca	salvatoare	este	de	netăgăduit,	
fie	 şi	 prin	 prisma	 a	 ceea	 ce	 a	 promovat,	 surclasând	 toate	
marile	curente	filozofice	ulterioare.	A	te	impregna	cu	ele	fă-	
când	abstracţie	de	învăţăturile	christice	înseamnă	a	fi	tribu-
tar	numai	lumescului.	Şi	care	spirit	uman	lucid	ar	vrea	asta?

Remus Foltoş:	 Imitatio	Christi,	 calea	propusă	de	Toma	
de	Kempis	este	miza	ta	cea	mare.	Vorbeşte-ne	puţin	despre	
acest	lucru.

Ştefan Doru Dăncuş: “De	 ce	 vrei,	 oare,	 să	 te	 socoteşti	
mai	presus	ca	altul,	devreme	ce	se	află	atâţia	mai	 învăţaţi	
şi	mai	 iscusiţi	ca	tine,	 în	 legea	Domnului?”,	spune	Toma	de	
Kempis	în	“Imitatio	Christi”	(Urmarea	lui	Hristos).	Şi	urmează	
şi	mai	exemplar:	“Dacă	vrei	să	ştii	şi	să	înveţi	ceva	de	folos,	

atunci	fie-ţi	drag	să	trăieşti	neştiut	şi	neluat	în	seamă”.	Când	
eşti	tânăr,	nu	te	interesează	nicidecum	un	oarecare	Kempis,	
nu	te	interesează	de	fapt	nimic	ce	ar	însemna	înţelepciune.	
Climatul	concurenţial	impus	mai	ales	de	capitalism	îţi	vine	ca	
o	mănuşă.	“Şi	dăi,	şi	luptă”,	vorba	lui	Caragiale.

Înţelepciunea	vine	odată	cu	vârsta,	atunci	poţi	înţelege	
fără	a	uita	ce	voia	să	spună	Ecclesiastul.	Pentru	a	exprima	şi	
mai	clar	în	ce	stadiu	existenţial	mă	aflu,	voi	relua	începutul	
acestui	interviu:	“Remus Foltoş:	La	ce	tânjeşti	cel	mai	mult	
în	viaţa	ta	mai	mult	sau	mai	puţin	personală?	Ştefan Doru 
Dăncuş: La	 linişte.	 Vezi,	 când	 eşti	 tânăr,	 vrei	 să	 te	 încarci	
de	 glorie,	 să	 faci	 din	 existenţa	 ta	 un	 exemplu	 ce	 trebuie	
neapărat	 urmat,	 să	 devii	 lider	 al	 generaţiei	 tale,	 să…	Tare	
multe	vrei.	Odată	cu	vârsta	unii	din	noi	 le	obţinem,	dar	ne	
pierdem	 liniştea.”.	 Cred	 că	 am	 exemplificat	 clar	 ce	 interes	
mai	am	pe	lumea	asta.

Remus Foltoş:	Nu	te-am	întrebat	niciodată,	stilul	agonic	
al	scrierilor	tale	–	este	şi	stilul	în	care	îţi	trăieşti	opera?

Ştefan Doru Dăncuş: După	 experienţa	 spitalicească,	
pot	crede	că	viaţa	mea	s-a	mutat	 în	operă	şi	 invers.	N-am	
fost	 atent,	 când	am	 scris,	 că	 îmi	 povesteam	de	 fapt	 viaţa;	
că	scoteam	cărţi	ce	exprimau	de	fapt	momente	importante	
ale	vieţii	mele.	Am	trăit	de	fapt	într-o	perpetuă	agonie,	cam	
asta	 a	 fost	 ce-am	 căutat	 pe-aici.	 Kempis	 chiar,	 spune:	 “Ce	
foloseşte	o	mare	frământare	despre	lucruri	tainice	şi	greu	de	
înţeles,	din	pricina	cărora	nu	vom	fi	osândiţi,	dacă	nu	le-am	
cunoscut?”.	Lăudând	în	exces	ştiinţa	am	uitat	de	partea	care	
nu	poate	explica,	nu	poate	încorpora	într-o	definiţie	fixă	ceea	
ce	aparţine	inumanului,	morţii	sau	Divinităţii.

Remus Foltoş:	 Marea	 taină	 a	 creştinismului	 este	 că	
Împărăţia	 Cerurilor	 nu	 poate	 fi	 instalată	 pe	 pământ	 decât	
prin	Apocalipsă.	Totuşi	tu	ai	nostalgia	unui	Paradis	terestru	
actualizabil	înainte	de	marea	revelaţie	finală.	Cum	se	împacă	
cele	două	lucruri?

Ştefan Doru Dăncuş: Nu	 se	 împacă.	 De-a	 lungul	 vieţii	
încercăm	cu	toţii,	cei	care	avem	de	partea	noastră	puterea	
de-a	 crea,	 să	 facem	 lumea	 mai	 suportabilă.	 Nu	 reuşim	 –	
dracul	e	prea	omniprezent.	Aşa	că	tot	la	înţelepciunea	finală	
ajungem,	 oricât	 ne-am	 zbate:	 la	 aşteptarea	 Apocalipsei,	
înţeleasă	ca	“sfârşitul	lumii”.	

Constatarea	 îmbătrânirii	 nu	 te	 face	mai	 înţelept	 ci,	 în	
majoritatea	cazurilor,	mai	agresiv.	Majoritatea	creatorilor	nu	
devin	nostalgici,	recunoscându-şi	neputinţa	de-a	nu	fi	reuşit	
să	învingă	măcar	un	drac	–	devin	constructori	de	direcţii,	cele	
mai	multe	fără	audienţă	publică.

	 În	ce	mă	priveşte,	 rămân	cu	nostalgia.	Tot	e	ceva,	
după	trăirea	unei	vieţi	de	om.

	Remus Foltoş:	 Care	 ar	 fi	mesajul	 cel	mai	 cald	 pentru	
cititorii	tăi?

Ştefan Doru Dăncuş: Toate	 cărţile	 pe	 care	 le-am	 scris	
şi	tipărit,	 le-am	vândut	sau	 le-am	dat	gratuit	–	ar	putea	fi	
considerate	“mesaje	calde”.		Întreaga	mea	viaţă	este	de	fapt	
un	“mesaj	cald”.	Ştiu	şi	eu	cum	mă	înţelege	sau	cum	mă	vede	
unul	sau	altul?

REMUS FOLTOª
în dialog cu

ªTEFAN DORU DÃNCUª
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Universalia

ALEJANDRA
PIZARNIK

DRUMURILE  DIN  OGLINDĂ  

I.
Și,	 mai	 presus	 de	 toate,	 priviţi	 în	

jurul	vostru	cu	nevinovăţie.	Ca	și	cum	nu	
s-ar	întâmpla	nimic,	ceea	ce	e	adevărat.

II.
Însă	eu	la	tine	vreau	să	mă	uit	până	

când	chipul	tău	se	va	îndepărta	de	frica	
mea	ca	o	pasăre	de	marginea	ascuţită	
a	nopţii.

III.
Ca	 o	 fetiţă	 desenată	 cu	 cretă	 roz	

pe	un	zid	foarte	vechi,	brusc	ștearsă	de	
ploaie.

IV.
Ca	și	cum	s-ar	deschide	o	floare	și	

ar	lăsa	vederii	noastre	o	inimă	pe	care	
n-o	are.

V.
Toate	gesturile	 trupului	și	modula-

ţiile	glasului	meu	spre-a	face	din	mine	
jertfa,	 buchetul	 de	 flori	 ce	 lasă	 vântul	
de	izbeliște-n	prag.

VI.
Pune	 peste	 amintirea	 chipului	 tău	

masca	aceleia	care	vei	fi	și	sperie	fetiţa	
care	ai	fost!

VII.
Noaptea	 celor	 doi	 s-a	 destrămat	

odată	cu	ceaţa.	E	anotimpul	merindelor	
reci.

VIII.
Și	setea,	amintirea	mea	este	cea	a	

setei,	 cobor	 în	 străfunduri,	 în	 fântână;	
îmi	amintesc:	beam.

IX.
Să	cazi	ca	o	vietate	rănită	într-un	loc	

ce	va	deveni	unul	al	iluminărilor.

X.
Precum	 cineva	 care	 nu-și	 dorește	

nimic.	 Absolut	 nimic.	 Gură	 cusută.	
Pleoape	cusute.	Mi-am	uitat.

Înăuntru	–	vântul.	Totul	ferecat,	iar	
înăuntru	–	doar	vântul.

XI.
Cuvintele	 se	 bronzau	 sub	 soarele	

negru-al	tăcerii.

XII.
Însă	 tăcerea-i	 adevărată.	 De-asta	

scriu.	 Sunt	 singură	 și	 scriu.	 Ba	 nu,	 nu	
sunt	singură.

E	cineva,	aici,	care	tremură.

XIII.
Chiar	și-atunci	când	spun	„soare”	și	

„lună”	și	„stea”,	mă	refer	la	lucruri	care	
mi	se-ntâmplă.	Dar	ce	voiam	eu?

Voiam	o	tăcere	desăvârșită.
De-asta	vorbesc.

XIV.
Noaptea	 are	 forma	 unui	 urlet	 de	

lup.

XV.
Plăcerea	 de-a	mă	 pierde-ntr-o	 ve-

denie	presimţită.	M-am	înălţat	din	pro-	
priu-mi	 leș	 și-am	 plecat	 să	 aflu	 cine	
sunt.

Pelerină	 plecată	 din	 mine	 însămi,	
m-am	dus	către	cea	care	doarme	 într-
un	ţinut	al	vântului.

XVI.
Căderea-mi	fără	sfârșit	înspre	căde-

rea-mi	 fără	 sfârșit,	 acolo	 unde	 nimeni	
nu	m-a	așteptat,	apoi,	vrând	să	văd	cine	
mă	aștepta.

XVII.
Ceva	cădea	 în	tăcere.	Ultimul	meu	

cuvânt	a	fost	„eu”,	dar	mă	refeream	la	
zorii	strălucitori.

XVIII.
Flori	galbene	înstelează	un	cerc	de	

pământ	 albastru.	 Apa	 se-nfioară	 sub	
vânt.

XIX.
Orbire	a	zilei,	păsări	galbene-n	fap-	

tul	dimineţii.	O	mână	dezlănţuie	negu-
rile,	o	alta	 trage	de	părul	unei	 înecate	
ce	nu-ncetează	 să	 treacă	prin	oglindă.	
Să	mă-ntorc	 la	amintirea	 trupului,	 tre-
buie	să	mă-ntorc	la	oasele	mele,	să	des-
lușesc	ce	spune	propriu-mi	glas.

POEM 3  

Doar	setea
tăcerea
nicio	întâlnire

ai	grijă	de	mine	dragostea	mea
ai	grijă	de	tăcuta	din	pustiu
de	călătoarea	cu	cana	goală
și	de	umbra	umbrei	ei

COLD IN HAND BLUES

și	ce-ai	să	spui
am	să	spun	doar	ceva
și	ce-ai	să	faci
mă	voi	ascunde	în	limbaj
dar	de	ce
mi-e	frică

UMBRELE ZILELOR  
CE VOR VENI 
                      Ivonnei A. Bordelois

Mâine,	în	zori,
mă	vor	înveșmânta	în	cenușă,
îmi	vor	umple	gura	cu	flori.
Voi	învăţa	să	dorm
în	aducerea-aminte-a	unui	zid,
în	răsuflarea	unui	animal	ce	visează.

ACEȘTI OCHI…

acești	ochi
se	deschid	doar
cât	să	măsoare	absenţa

BALADA PIETREI CARE PLÂNGE 
                      Josefinei  Gómez  Errázuris

moartea	moare	de	râs	însă	viaţa
moare	plângând	însă	moartea	însă	viaţa
însă	nimic	nimic	nimic

DOAR UN NUME

alejandra	alejandra
dedesubt	sunt	eu
alejandra

TĂCERI

Cu	moartea	de-a	pururi	alături.
Ascult	tot	ce	zice.
Doar	pe	mine	m-aud.

(Traducere de GEORGE NINA ELIAN)
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LA IZVOR

Când	te	duci	la	izvor	pentru	apă
Te	aşezi	să	te	uiţi	la	cer
Şi	buzele	ţi	se	usucă	de	sete

Străinul	te-mpiedică	la	puţinul	tău
Îţi	spune	că	nu-i	apă	pentru	tine

Când	totul	e	al	tău	şi	pietrele
Rămân	fără	cuvinte
Ţi	se	ucide	dreptul	în	faţa	ochilor

Buzele-ţi	tremură	de	mânie
Dar	din	nou	trebuie	să	taci

“Joacă	pisică	creştetul	boului”
Viaţa	schilozată	de	demult

Dumnezeule	păzește-ne	de	nemernici
Itacei	mele	trezite
I-a	rămas	doar	umbra	
Și	soarelei	i	se	pierde	lumina

IUBIRE CU STIL

Când	sunt	cu	tine	mă	topesc
Mă	cuprinde	un	sentiment
De	bucurie	şi	pace

Mă	simt	fericit	cu	tine	
Tu	eşti	o	iubire	cu	stil
Curată	ca	o	picătură	de	stea
Unde	găsesc	liniştea	dorită

Fără	tine	nici	visele	nu	mai	vin
Mereu	ridic	mâinile	
Din	cer	mă	rog	Domnului
Pentru	tine	şi	inima	mea

Tu	rază	de	soare	ce	luminezi
Tot	spaţiul	vieţii	mele

Opţiunile	cele	mai	fericite	în	viaţă
Sunt	cele	ce-ţi	trezesc	emoţii
Tu	eşti	îngeraşul	meu

ACEASTĂ DIMINEAŢĂ

Această	dimineaţă,	negura
Şi-a	tras	perdelele	albe
Soarele	i-a	oprit	lumina	până	târziu

Umede,	frunzele	pe	pământ
Oamenii	se	grăbesc	spre	muncă
Aşa	cere	această	viaţă	scurtă

Dar	viaţa	nu-i	uşoară	azi
Dacă	nu	ştii,	rămâi	pe	drumuri
Iubirea	şi	speranţa	ne	ţin	în	viaţă
Sărutările	dimineţii	se	aprind

Banul	când	lipseşte	întunericul	te	acoperă
Nimeni	nu	vrea	să	te	ajute
În	faţa	ta	se	sting	toate	dorinţele
Te	ucid	visele	triste

LINIŞTE MORTALĂ

Linişte	mortală
Nu	se	aude	nimic
În	afară	de	arcurile	timpului

Mi	se	pare	că	o	umbră
Mă	priveşte	în	ochi
Inima	în	mine	îngheaţă

Nu	ştiu	de	ce	mi-e	frică
Faţa	palidă	ca	toamna
Ce	pâine	măcină	viitorul

Răutatea	învinge	bucuria
O	picătură	de	lacrimă	
Mi-a	curs	pe	faţă
A	şuierat	în	mine	un	ecou
Iar	prin	vene	un	foc
Mă	arde	cât	mi-e	de	frică

ÎN FINE…

Singuratic	şi	uitat
În	camera	mea
Desluşesc	gânduri
Unde	întunericul	nopţii
Macină	sentimentele	mele

Merg	prin	cameră	turmentat
Pe	ici	pe	colo	nervii	mei	cresc
Şi	ajung	în	cerul	înalt

Somnul	fuge	din	ce	în	ce	mai	departe	
Apoi	mă-ntind	pe	pat
Cu	ochii	spre	tavanul	înalt

Am	intrat	în	gânduri	pe	neaşteptate
Am	auzit	câţiva	paşi	pe	coridor
Cineva	poate	vine	la	mine	

Desigur	la	urma	urmelor
Şi-au	adus	aminte	că	exist
Niciodată	nu-i	târziu

VISUL

În	toiul	nopţii
Un	vis	mi-a	stricat	somnul

Copila	cu	buze	rumenite
Aleargă	ca	o	nebună	goală
Oraşul	plin	pe	deplin	locuit
De	oameni	ai	tuturor	vârstelor
Care	se	mirau	admirând
Trupul	ei	frumos	ca	un	înger

Iar	eu	nu	puteam	nicicum	s-o	opresc
Visul	s-a	terminat	eu	vlăguit
De	sudorile	chinului

S-au	trezit	şi	versurile
Şi-au	pierdut	echilibrul
Şi	sensul	în	noaptea	aceasta

NU POT SĂ CRED

Nu	mai	pot	să	cred
Şi	nici	închipui	
Că	te-am	pierdut
Pentru	totdeauna

Undeva	departe
Unde	nici	glasul	nu	ţi-l	aud

PĂMÂNTUL MEU

Pentru	tine	scriu	glia	mea
Pentru	pietrele	tale	pentru	dealul
Pădurea	pentru	mărul	sălbatic
Pentru	plopul	şi	casa	bătrână
Pentru	viaţa	idilică
Pentru	gardul
Pentru	buzele
Şi	sărutările
Pentru	iubirea	înfocată

Cu	flacără	aprind	flacăra
Pentru	Preshova	aprinsă
Pe	care	o	vreau	ca	pe	ochii	mei
Pentru	tot	albanismul

(Traducere de BAKI YMERI)
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Iată	secvenţele	din	variantele	desco-	
perite	în	zona	etnofolclorică	a	Făgetului:

„Șî	s-o	luat	
Maica	Domnului
Pe	niște	dealuri	ascuţite
Ca	tăișele	la	cuţite,
Tot	plângând	
Șî	suspinând,
Grele	lacrămi	vărsând
Șî	căutând	pe	Fiul	Sfânt.

Șî	să-ntâlni
C-o	roască-broască-n	cale:
-	Bun	întâlnit,	roască-broască!
-	Mulţămim,	Maică	Sfânt-a	noastă!
De	ce	plângi,	
De	ce	te	tânguiești?
-	Da’	cum	să	nu	plâng,
Să	nu	mă	tânguiesc,
Că	de	când	am	pornit,
Toţi	fiii	de	maică	i-am	găsit
Șî	i-am	cetit
Șî	i-am	odresât,
Da’	pe-al	meu	Fiu	Sfânt
Nu-l	mai	găsesc	pe	pământ.
Nu	cumva	l-ai	văzut?
-	Maică	Sfântă,
De	văzut,	
Nu	l-am	văzut,
D-auzit,	
Am	auzit
Că	L-or	prins	
Cânii	de	jâdovi
Șî	L-or	pirolat
Pe	cruce	de	brad.
-	Numa’,	Mamă	Sfântă,
Nu	măi	plânge,
Că	șî	io	am	avut
Nouă	copilei,
Mititei,
Mititei,
La	ochi	borborosei,
La	picioare	crescurei

Ș-o	venit	
Roata-Porhoroata
Șî	dintr-odată	
Mi	i-o	omorât.
-	O,	roască-broască,
Alduită	să	fii
Șî	de	mine	
Șî	de	Fiul	Sfânt!
Pe	pământ	vei	muri
Șî	te	vei	usca,
Nu	te	vei	împuţî!
Șî-n	izvoarele
Unde	vei	fi	tu,
Apa	bună	va	fi,
Șî	unde	nu	vei	fi	tu
Apa	bună	nu	va	fi!...

Măi	spune-mi	o	dată	
Vorba	ta,
C-ai	încălzit	
Inima	mea.
-	O,	Maică	Sfântă,
Nu	măi	plânge,
Că	și	io	am	avut
Nouă	copilei,
Mititei
Mititei,
La	ochi	borborosei,
La	picioare	crescurei.
Ș-o	venit	
Roata-Porhoroata
Șî	dintr-odată	
Mi	i-o	omorât.
-	O,	roască-broască,
Alduită	să	fii
Șî	de	mine	
Șî	de	Fiul	Sfânt!
Pe	pământ	vei	muri
Șî	nu	te	vei	împuţi
Șî	te	vei	usca.
Șî	unde	vei	fi	tu,
Apa	bună	va	fi,
Șî	unde	nu	vei	fi	tu,
Apa	bună	nu	va	fi!...”13

În	cea	de-a	doua	variantă,	întâlnirea	
Maicii	Sfinte	cu	broasca	reprezintă	sec-
venţa	a	patra,	după	cele	cu	Ion	Sântion,	
maistorul	de	 lemn	și	maistorul	de	fier.	
Iată	fragmentul:

ION 
CÃLIMAN

La curtile dorului,

„Maica	Sâmtă
Mărie	Mare
Plecă	iar	pe	cale,
Pe	cărare,
Șî	măi	tare	plângea
Șî	să	cișcola.

Să-ntâlni
C-o	roască-broască-n	cale.
-	Bun	întâlnit,	roască-broască!
-	Mulţămesc	dumitale,	
Maică	Sâmtă
Măria	Mare,
Ce	plângi,	
Ce	te	cișcolezi?!...
-	Cum	să	nu	plâng,
Să	nu	mă	cișcolez,
Că	numa’	un	fiu	am	avut
Șî	mi	l-or	furat	cânii,
Șî	mi-l	chinuie?!...
-	O,	Maică	Sâmtă
Mărie	Mare,
Ce-aș	grăi
Naintea	dumitale?
Șî	io	nouă	fii	am	avut
Ș-o	venit
O	roată-borboroată,
Pă	toţ’	i-o	omorât,
Numa’	cu	(N)	am	ugit.
-	Ia	strigă	tu
Pă	(N)	al	tău,
Să-l	văd	șî	io!
-	(N),	(N),
Vină,	să	te	vadă
Maica	Sâmtă
Măria	Mare!...
Brotacu	vine
Șciovâlc,
Șciovâlc!...
Maica	Sâmtă
Măria	Mare,
Când	îl	văzu,
O	scăpat-o	râsu’!...”14

În	 variantele	 descoperite	 în	 zona	
Făgetului,	pe	lângă	aceste	episoade	(sec-
venţe)	 specifice	 descântecului	 de	 apă	
mare,	în	general,	mai	apare	și	întâlnirea	
cu	 Ion	 Sântion,	 înaintemergătorul,	 fie	
ca	primă	secvenţă	după	pornirea	Maicii	
Sfinte	 în	 căutarea	 Fiului,	 fie	 ca	 ultimă	
secvenţă,	înainte	de	a-l	găsi	răstignit	pe	
Fiul	Sfânt.	

–	Continuare	în	numărul	viitor	–
13	Ion	Căliman,	Pragurile	lumii	albe	(Tri-

logia	vieţii	şi	 riturile	 însoţitoare).	O	viziune		
descriptiv-monografică,	 Ed.	 Nagard,	 Lugoj,	
2011,		p.	189	–	192	

14	Ibidem,	p.	199	–	200	
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