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Poesis

Nu mai scrii
citeşti obosit printre stropii din geam  
tot mai înalte ziduri cresc 
te faci mic şuvoiul de apă 
te poartă spre mare 
rafale cascade stânci te izbesc 
la atingerea-ţi timidă nimeni 
nu vibrează 
te priveşti extraterestru 
în oglindă 
sau rătăcit printre igluri 
cal fără căpăstru

Iubire de sticlă
oglinda imperfectă a subsolului 
ne-arată iubirea perfectă 
zaruri măsluite de mintea defectă 
ne sortesc întunericului... 
pâlpâiri firave  
se zbat în vene 
până la apus

Cotidian vs. Metaforă
fierbinte lava curge arde 
pădurea 
iarba 
florile 
maşina 
banii 
facturile 
blugii de firmă 
biroul la care lucrezi 
toate-s cenuşă 
priveşti necenzurată 
nuditatea 
fantomă răvăşită 
-ntre resturi o cheie franceză 
fumegând 
munţi de pet-uri 
paiete-ndoliate 
rămăşiţe umane 
fără aripi 
un telefon 
îl cureţi cu grijă 
surprinzător funcţionează 
a rămas la portretul unei păsări

ADELINA
CONSTANTIN

Deşert

caravana gândului înaintează încet 
în drum litere moarte prăfuite 
merg spre absurd 
mă desprind uşor 
fără călăuză pornesc 
spre izvorul izvoarelor 
unde litera-i pură nebronzată 
şi umple spiritul

Viaţa fără vis 

omul din beton 
nonculoare 
acceleratul gândului şuieră-n  
drum spre nicăieri
fără prejudecăţi divină 
scânteia la iveală de-o scoatem 
toporaş dansează vesel
viitorul – oameni cu picioare şi aripi 
zboară spre cerul cu licurici  
metropole inundate de orhidee 
privighetori fără măşti  
călătoresc între suflete  
fulgerul nu ucide sărută 
pământul cer  
clapele susură imnul universal 
ce se-nalţă-n poeme-artificii/
        dans de flăcări

Cotidian

azi citesc irizările dimineţii crude 
poem deschis 
din biblioteca lumii aleatoriu ales 
blocat în trecut magic 
trenul prezentului şuieră 
înecăcios fum respir nostalgic 
dimineaţă crudă viaţă crudă 
prăjită până la apus 
dar nepătrunsă 
soarele soarbe apa mării 
stinge fierbinţeala-i 
moartea luminii lumea visului 
proiectează bucăţi de viaţă 
în neant 

cântecul nopţii-n surdină aşterne 
liniştea peste mormânt 
până când dimineaţa 
îngrijitorul deschide cuştile 
ne hrăneşte 
din drogul rutinei 
cu câte-o halcă

Artă poetică

toţi suntem frunze în copacul lumesc 
doar nervurile ne deosebesc 
da ştiu că uneori fără noimă 
scriu 
din străfunduri de suflet 
transa şi tehnica - ulei şi apă
gândurile-mi  
pâine nedospită 
ascultă luna - linişte plăcută 
şarpele sâsâie  
limbi de foc şi de roze 
păleşte cotidianul zâmbet amar 
înspumată plouă marea turbată 
sub jetul de apă 
frecate bine cu văluşul de sârmă 
visurile sclipesc

Bunicului meu

mă priveşti blând dar distant 
din depărtări neştiute 
derulez banda vieţii caut 
copilăria veşnică

miros de murături şi ţuică fiartă 
cozonaci în cuptor 
zâmbind mă arunci în zăpadă

fior rece păienjeniş de gânduri 
mă trezesc în tranşee deasupra 
capului zboară obuze 
simţirea-i pătrunsă de schije 
întuneric...stele verzi pe cer

un nou răsărit...am învăţat 
deja alfabetul cu tine vreau 
să citesc ziarul 
Cronica Neagră din Adevărul 
mă ţine captivă  
prea mult din Cutia Pandorei 
zboară prin lume  

fior rece păienjeniş de gânduri 
mă trezeşte canicula 
fabulez 
bunicu-i pe metereze
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ANCA
ZECIU
Desculţă
prin ploaie eram
lumea se acoperea cu cerul zig-zag 
alergând
copiii singuri dansau fără azi şi mâine
femeile mamă strigau disperat : hei, copii 
dar lăsaţi-i să vină la mine striga o doamnă cu căţei 
lăsaţi-i să simtă ploaia 
pe copii îi urc eu în poveste dacă îmi daţi voie
voi aţi uitat

Corpul  
acesta nu sunt eu 
un copac tânăr mi s-a făcut mână
din ramuri am construit case pentru păsări
ele intonează lumi necreate până seara  
când luna urcă 
pe treptele norilor nevăzuţi  
dimineaţa lumea se naşte cu greu
dar e vie
 
păsările mamă alăptează cu cântec 
oamenii sunt mici şi buni 
şarpele nu s-a născut încă 

Tu 
eşti un -ex-
extras dintr-un text
între două consoane care se lovesc de dinţii mei 
    neverosimil de incisivi
tăioşi ca fierea 
un t1 când mi-ai văzut aura de înger Şi un t2 
   când ţi se părea că-s banală
învârtoşată limba pe primul timp să-l ţină zălog
îmbrăcată cu textil ce are simţul tactil, iubirea
parodiind tendenţios firea umană decalibrată de uz

Cel mai bun
lucru e amnezia
când uit că primăvara e doar o stare nu
un anotimp
că tu nu ai plecat niciunde doar te-ai ascuns în

iarna care îmi intră pe sub usă apoi în pat somnoroasă 
îmi dă cafeaua caldă cu cardamom pe care tu ai lăsat-o mie
s-o beau  în locul tău unde dormi 
pe partea stângă a patului 
pentru că tu te-ai ascuns de mine
moartea ta e un loc vegetal unde frunzele ţi se înverzesc iar
pentru o nouă primăvară definitivă împreună

Probabil 

la ora asta dormi şi visezi pelicani
iar eu cos lacrimi pe o etamină veche răscolind amintiri 
din cufăr am scos fotografiile alb negru de la nunta bunicii 
         şi mă întreb disonant
de ce nu mai suni 
aşa cum o făceai când eram mici şi neîndrăgostiţi
când tu mă luai frăţeşte pe după umăr şi-mi arătai 
       în camera obscură cum se nasc instantaneele 
       din primăvara adolescenţei
şi ce ieftine erau filmele pe care curgeau clipele îngheţate 
un zbor, o albină, o floare care nu are istorie nici cimitir
noi doi strâmbându-ne la cameră în firul de iarbă 
    de primăvară crescut
acum fac treabă şi telefonul  inteligent nu sună
poate are nevoie de un nou abonament
de o nouă căsuţă vocală unde tu să te auzi când mi-e dor
dar timpul m-apasă închid lumina pentru o noapte bună

Degeaba 

casă frumoasă cu vedere la ocean
unde valurile ţi se izbesc de auz în toiul nopţii
casa ta nu e acolo unde dormi în fiecare seară 
    la aproape ora fixă
locuieşte-te pe tine 
ia-ţi sufletul la rost când doarme
trezeşte-l 
plecaţi amândoi în lume
o să te îmblânzească viul din tine
vei dori să baţi lumea toată 
fără teamă
cineva te-aşteaptă

Jucăm 

de-a spânzuratoarea 
cu tine, cu ea, cu el, cu viii aceştia din noi
care ne iubesc  şi ne doboară
sufletul în căutare de plăceri tribale alunecă 
         şi-şi fracturează mersul 
merge şchioapăt  şi urlă de durere noaptea 
         când viaţa merge cu spatele 
în amintiri ne regăsim iar puri şi inocenţi
doar doar a doua zi să o luăm de la capăt
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ANGELA 
BACIU
CINEMATECA UMBRELOR
bătrânul
nu ştiu cum arată o zi de vineri. 
  mi-am dorit mereu
un balansoar. să aţipesc învelită 
  cu pătura de lână 
împletită…
ieri s-a dat ora înapoi adică
ora 4 a devenit ora 3.

beau cafeaua pe balconul scorojit de ploi. 
              pe peretele de cărămidă
un afiş cu mariana marin şi virgil.

îl văd pe bătrânul din faţa magazinului 
            cu pantofi sport
nu mai poate să treacă strada. 
            domnul rotaru 
nu mai are răbdare picioarele îl dor 
mă strigă disperat la telefon
maşinile claxonează,  auzi 

mi-am iubit nevasta dimineaţă 

în debara am gasit
umbrela albastră.

crucile
la cimitirul din sulina
lumea se înghesuie lume… lumeeeeee…
nu e sărbătoare 
se dă de pomană
ce se dă aicea

cine a murit 
cine mai ştie
mortul de la groapă nu se mai intoarce
pachetul cu pui şi pilaf, ei da, 
        şi sarmale în foi de viţă
începe uşor să plouă
 “de varză nu aveţi?!”

crucile stau înşirate anapoda 
fără o ordine
păi ce, când mori stai la rând?

şi doi covrigi cu lumânarea aprinsă 
am primit şi eu la grămadă

“eu nu sunt cu mortu ăsta”, apuc să zic
nu contează 
“viii cu viii morţii cu morţii” 
se aude vocea piţigăiată din spatele meu

ni se strigă să înaintăm…

portul sulina

aştept pescarii
tiberiu zice că va fi vreme bună
îl privesc bănuitor o fi ştiind el ceva
mirosul de peşte împrăştie norii
pescarii vin de la crişan sau maliuc
lotcile scorojite îsi leagănă şoldurile
femei de o sută de ani.

bărbaţii arşi de soare 
 cu mânecile suflecate
la jean bart se bea vodcă pe datorie
în satul vechi oamenii împrumută zahăr
olga s-a mutat pe stradă a III a
într-o casă văruită cu albastru.

şi iar miroase a peşte bărbaţii 
  se duc la neveste
din farul vechi mă fixează
ochii băiatului blond.

satul de pescari

în faţa fiecărei case câte o barcă întoarsă
copii blonzi cu pielea arsă de soare 
         aleargă anapoda 
cu o
roată uriaşă 
câţiva pui de pisică ţipă ascuţit 
au ochii lipiţi 

clopotul bisericii alungă duhurile rele
copacul bătrân de la marginea falezei 
                 e plin de ciori
agap iacoblev măsoară drumul 
cu paşi mici
a mai fost aici poartă aceleaşi haine 
vine de la jurilocva sau
din babadag

rubaşca din mătase lucitoare 
     este încheiată până la gât
poartă stani, ciorapi de lână şi cizme 
nu îi citeşti nimic pe chip

cerul se întunecă brusc
oamenii aleargă care încotro
femeile strâng rufele de la uscat

cu kicika pe cap 
ana iacoblev face semnul crucii
apoi frământă gogoşile.

act provincial

uneori văd broşa mamei o
purta în piept la taiorul pepit. 
în faţa ceasului albastru din centrul vechi
al oraşului B.

am fotografia asta de prin ‘72
stăm în poziţie de drepţi 
            în faţa fotografului. 

lingeam  din nuga şi mă pufnea râsul.

în spatele nostru cerşetoarea 
              îşi număra în pumn bănuţii.

adalia

se cunună roaba lui dumnezeu 
                   margaret ann pingle
cu robul lui dumnezeu william webster…

suntem în 1868.
pe faleza din sulina aceleaşi chipuri
pescari cu năvoadele pline
lumea se plimbă ca la promenadă 
   cască gura
du-mă acasă, acolo unde e casa ta
spune margaret deghizată în matelot
“you are pretty” spune william
fata zâmbeste 
nu, n-o să-i prindă…

pe nava adalia echipajul e obosit
nimeni nu mai curătă puntea
lupii de mare se mişcă agale
toti marii îndrăgostiti ai ecranului
provin din familii rivale

nava se scufundă încet …

“du-mă acasă, acolo unde e casa ta”
spune margaret 
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ANGELA 
NACHE-MAMIER
Contur 

Licarul, undele firii precare 
Lanţul vârstei clatină ornice trandafirii 
Vieţuitoare ce-şi spun duioşie şi calm şi 
Uitare de sine 
Prind puteri în genunchi 
Nu mai asediez constelaţii 
Împăiez delicat amintiri 
Zeii iubirii chiar au fost călători 
Prin aceşti turmentaţi trandafiri ... 
Țara genunchilor când liberă 
Când captivă, cutremurată-n 
Junghiul simţirii, exerciţiul anarhic- 
Luneci în fluvii şi mori şi învii 
Încă şi încă o dată 
Să fi întins braţele 
Te-aş fi ştiut pe de-a-ntregul 
Cu trupul, cu sufletul 
Şi cu samânţa-ţi de moarte 
Înrourată

Cumpănă

Într-o flacără de vară răvăşită din senin 
Într-o ploaie infernală 
 dintr-un răguşit suspin 
Nu mai aflu zarea-n care 
Gândul să nu-l simt străin 
Nu ajung perdeaua fină-a 
Soarelui, care-n declin 
Mi-a fugit din ochi din braţe 
             întorcându-mă pe dos 
În cenuşa resemnării 
             m-am rostogolit şi jos 
Mă înverşunez de vie-n ierburi 
             care-au ars şi ros 
Măruntaiele visării şi speranţei fără rost 
Şi mai caut prin ruine rămăşiţe de cetăţi 
Cuiburi arse de-al dogoarei sufletului 
Prea setos 
Răcorit-acum în marea 

Lacrimei de ce folos 
Peste trupu-n ghionţi de piatră 
Cenuşii, vijelioşi.

Legea stupului 
 
Un roi, un roi nebun m-a asurzit 
Mi-a îmbrăcat picioarele cu ceară 
Pe culme sufletul s-a-mbolnăvit 
Cu noaptea miere neagră şi amară 
Sunt şoarecele mort de asfixie 
Pe jumătate doar cât să mai vad 
Cum vinovată inima învie 
Să mai respire-n ultimul năvod 
Nici fluture n-am fost însă nici trântor 
Să-mi ardă trupul soarele cules 
Lângă pereţii faguri de-o să moară 
Încă şoptesc şi încă mă-ndoiesc 
Cum intru-n linişte şi cum mă doare 
Polenu-n nări, deces împărătesc!

strai de cuvinte

hora-nteţită-n sforile-i grave destinul 
resturi din arse demersuri 
               la monumentul înalt 
beneficiarul de sentimente 
la care trudise atâta lumină suavă 
cât soarele tropical, 
 vreau să spun gândul, 
ţine ostatecă-n templul de jar 
             al memoriei 
clipa dintâi, 
cât sânge de bal traversează 
  câmpul imaginaţiei 
dacă eu nu mai ard 
în acest pestriţ carnaval asumat 
unde saturaţi ori striviţi de banal 
bântuiţi de taine şi stridenţi 
  în culori papagal 
implorăm te miri ce în genunchi 

în numele dragostei şi-al sfântului Ideal – 
duhul de-aseară ori mâine – 
deghizat şi-nţolit în cântec, 
filtrând minutul cu noimă şi rar 
când fumegă fusul orar, 
în strai de cuvinte mor lupi 
iar puşca e-n mâna poetului, 
tot el lustruitul ori transpiratul  
ogar...

O, cât viitor… 

vine răscrucea când nu te mai mişti, 
trecerea apelor nesfârşita curgere lină, 
afli borna pe care-ţi poţi trage sufletul, 
cloceşti oul speranţei, alte iluzii, 
grebla de gheaţă a memoriei 
strânge uscatele fructe, alte spargeri 
de fruntea casei nervoase-n incendiul 
câmpului copt, 
câteva boabe dulci scapă desigur 
oricărui dezastru, 
s-a-ntâmplat să pierzi trenul, 
somnul nevrednic de tine-n 
ultimul surghiun al 
neîmpăcării sufletului cu trupul, 
aşteptări încăpăţânate (cum bine le ştii) 
deschideri răzleţe în pleoapa sărată, 
viaţa totuşi atât de aproape 
şi raftul speranţei la fel de curat, 
păianjeni şi praf...să faci curăţenie... 
petala cireşului alb, cade ca o zi 
   peste noapte, 
incolăcitul parfum al livezii 
sparge cercul ostil al singurătăţii,

Jubilaţie 

Cum gura mea deschisă a învăţat o pace 
De împărţit aiurea şi fără rugăminţi 
Cum palma alb conturul 
  adusului de spate 
A învăţat cuminte 
      să-mpartă miei fierbinţi 
Cum dup-o lege simplă 
      poveştile se leagă 
Şi ne adună-n ape şi ne adună-n punţi 
Abia respir sub pleoapa 
      dogoritoarei şoapte 
Cu care mă destramă neodihnite nunţi.
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CONSTANTIN 
DEHELEAN
Disconfort

Motto:
„... poezia,
dacă nu vine explodînd 
din tine 
în ciuda a orice, 
nu o face. 
....................
Cînd într-adevăr este timpul, 
şi dacă ai fost ales, 
se va face de la sine 
şi va continua să se facă 
pînă cînd vei muri
sau va muri în tine, 
nu există o altă cale 
şi niciodată nu a existat...”
(Henry Charles Bukowski) 

poetul
...poetul
- nesfârşită fântână -
ciopleşte pe masa-i cumpene
pentru fântânile sufletului său

fântânile albastre
- lăute
cu cântecele pe ghizduri
răspund ecoului nopţilor triste...

poetul
arhanghel prearuşinat de neputinţa lui
se canoneşte
de-atunci de când
a scăpat pe Afrodita
de a mâncat merele frumuseţii

antiPoetul
un altul 

copil căutând cubelci în ploile de vară 
copil scăpat din Olimp 
neştiut de nimeni 
împovărat de timp 

copil – fire fără bătrâneţe, fără tinereţe –  
murind întotdeauna 
în urma cuvintelor, 
hamal inocent purtând cununa 
în fiecare seară întorcându-se 
şi tot aşa 
în vecii vecilor 
nevisând... 

probabil
motto:
poetul dinguratic 
livresc şi fragil,
se va afla în impas
când va afla că autorii,
bieţii de ei,
se vor supăra
da, se vor supăra pe el!
(citat din memorie, 
sau poate din vis)

Se vor supăra şi pe mine,
dar oare cine sunt eu?
încăpăţânatul
care iubeşte metaforele prea mult?
Mulţi le-au alungat de la masa lor 
       de scris
preferând înjurăturile ca la uşa cortului...

Iată o idee: cortul! 
Îmi voi face şi eu unul 
dar să nu fie prea rezistent 
      la metaforele din ploile 
care se abat 
suspect de des asupra mea...
nu-i aşa că dovedesc 
      o prudenţă stridentă?

Eu, poet singuratic, voi sta afară
vai de capul meu!...
nimeni nu-mi va mai cumpăra 
   metaforele, 
nu se va mai gusta dulceaţă, 
  nici ceaiuri naturale, 
doar surogate, surogate peste tot...
branduri americane, falsuri englezeşti 
      vor înlocui
metaforele tradiţionale...

iată prezentul!

undeva, în urmă, 
în umbră, 

acum,
aici 

rânjesc anemicele caligrafii japoneze, 
chinezeşti şi, de ce nu, vietnameze? 
ba nu, că vietnamezii au furat alfabetul 
latin de la francezi!
 ştiau ei ce ştiau!... Orientul 
 s-a dus dracului cu
 sensibilităţile şi subtilităţile lui...

Poet singuratic,
 român sadea,
mă dau de-a buşilea prin faţa cortului 
puţin ruşinat, 
 sau poate prea mult ruşinat
de metaforele Eminului,
 ale Marelui Anonim, 
 şi ale lui Nichita...

O pleiadă,
mai binezis o cohortă,
formată din Marii Poeţi de Azi,
grohăie asonantic
rupând Gura Târgului
cu violenţe, violenţe, violenţe:
„Să moară Toţi Morţii,
Scoateţi-i din morminte,
Sunt puturoşi,
vom intra noi,
da, noi! 
vom intra Noi!!! în locul lor! 
vom trezi apoi toate animalele moarte
să urle împreună cu noi
într-un adevărat Răget universal!”

Poet singuratic,
singur (îmi iert acest pleonasm) ,
trist şi vesel,
 vesel şi trist,
sunt într-un disconfort agreabil
 da, agreabil! (nu e o ciudăţenie!),
 îmi voi purta într-un viitor incert 
          gluga albă 
             siderat, 
          timorat, frustrat...

Metaforele mele,
iubitele mele metafore,
nu mai fac nici două parale...

În jurul cortului meu
stalactite şi stalagmite de bale
strălucesc 
într-o lumină incandescentă,
tot mai incandescentă...
Metaforele ard!
Ard metaforele!

Poet singuratic, mă îndepărtez 
                de spectacol,
căutând o altă singurătate
imponderabilă,
străvezie...

Târziu de tot 
îmi simt respiraţia vizibil extenuată,
mă întorc,
mă răsucesc , 
fac drumul înapoi,
asfixiindu-mă...
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DIANA ADRIANA 
MATEI
presupunere
dacă din coasta lui adam 
s-a desprins femeia 
înseamnă că una dintre urechile mele 
unul din ochii mei 
una din mâinile mele 
unul din picioarele mele 
la fel şi un sân 
au în consistenţa lor 
o livadă şi o scorbură 
iar albul laptelui matern 
nu este altceva decât un morman 
   de coaste 
măcinate în lacrimile celor ce cândva 
au vărsat numai ochi şi urechi 
un picior şi o mână 
şi nici o picătură de apă

În pas marin
Se crapă albu-n valul cui 
strigându-şi stropul 
şuierându-i şui 
şi umed de-ar crăpa în talpă 
şi stâncă de pietriş în apă 
tot onduleu în pleată-albastră 
îl cântă pasărea măiastră
Să-neci privirea-n pleoape-adânci 
să-i vezi cu ochi morţi, ochii dulci 
şi cum nisipul i se lasă 
în cercuri de lumină deasă 
smulgând din noaptea corbului 
pană din pana negrului
să-l vezi scurgându-se din soare 
curgându-i-se seara-n sare 
scurgându-mi-se în pământ 
în gând şi-n ultimul 
cuvânt!

Blocaj
Uitându-te prin mine 
e ca şi cum m-ai întreba 
de ce nu-mi rup un deget 
în locul unei flori de câmp 
şi ca şi cum ţi-aş răspunde 
că florile cresc oricum 
decupate în petale egale 

pe cât de inegale sunt degetele 
ce le privesc chiar şi prin noi amândoi 
cu o unghie oarbă!

Confuzie
Nu, cerul nu se-ntunecă 
trece de cealaltă parte a luminii
Nu aţi văzut vreodată licurici tolăniţi 
în bătaia prânzului, aşa-i?
Mi-amintesc de cum eram 
înainte de a mă naşte
Nu ştiam să îmi aprind ţigara 
iar acum mă încurc cu mult mai mult 
de când mă ajută să mă întorc înapoi
Îi place viitorul meu scrum 
din viitoru-mi eu 
mai ales pentru că nici eu nu mă întunec
Nu, nu mă-ntunec
Dar atâta m-am obişnuit cu mine încât 
dacă mă ating uşor pe mână 
nu ştiu dacă tolănesc, conţin tutun 
ori pur şi simplu pic de pe o creangă 
cântând adagio

Smoke
Nu ştiu să explic nuanţa aceea 
de luceafăr în cădere din ochii tăi 
dar cu fiece senzaţie de ţigare aprinsă 
din care mă priveşti 
îmi simt culoarul linear 
fumând în portrete de toate felurile 
o despicătură ondulată  
în care Dorian Gray 
încă îşi mai caută 
cu atâta amar de nezaţ 
chipul!

Suflet geamăn
Cu mâna prin părul tău trecusem 
umplându-mi-o de stele 
noapte decupată în inele 
albă-ntr-a glasului, cretă 
de a buzelor, brunetă
Erai pământ şi scoarţă laolaltă 
căci te priveam cu iarba 

şi cu frunza toată 
pe când mi te-aşezam în gânduri 
şi-mi recitai din ele rânduri 
de neagră şi mătase-a rampelor 
            marine 
de-adâncul umbrelor cortine 
până-ţi creşteau pe braţe lauri 
şi ochii mei pe după ramuri 
că-nmugureai şi pe rugină 

toamne-n petale de lumină 
cu gheaţa lui cuptor, ştii bine 
când dogorea roza-n iernime!

Octombrie
S-a zărit deodată 
pe după scoarţele-i acute 
în grădina unde scrumând 
  se mai stropeau 
cuvinte
Mugurea canin  
într-un ciulin de fiere arsă 
putrezind în dalii pe aşchiile-i 
flămânde
Mă născusem la ora în care 
toamna se scutura mai lesne 
într-al fructelor 
cor
când umbrele crengilor 
făceau gutui culese 
de ghearele pământului 
lor
şi iarba urca  
în ţurţuri de-aramă 
peste culori de argilă 
cereşti
iar carnea-mi creştea 
din ce nu am fost 
în tot ce mai 
eşti!

Lampioane pe mare
Mi-au străpuns cu trupul 
atât de tare vântul 
că mi-am scurs sufletul din ploi 
pe dinăuntru
şi le-am sorbit lumina 
din astrul dos de soare 
să îmi mai toarne o dată razele 
în picioare
doar să mai dea din flăcări 
în piept ca din aripe 
să îmi tragă din săbii trei fumuri 
de cuţite
cu somnul lor de sus 
în care am s-adorm 
un ram şi-un colţ alb astru pe-o frânghie 
de om

Poet singuratic,
 român sadea,
mă dau de-a buşilea prin faţa cortului 
puţin ruşinat, 
 sau poate prea mult ruşinat
de metaforele Eminului,
 ale Marelui Anonim, 
 şi ale lui Nichita...

O pleiadă,
mai binezis o cohortă,
formată din Marii Poeţi de Azi,
grohăie asonantic
rupând Gura Târgului
cu violenţe, violenţe, violenţe:
„Să moară Toţi Morţii,
Scoateţi-i din morminte,
Sunt puturoşi,
vom intra noi,
da, noi! 
vom intra Noi!!! în locul lor! 
vom trezi apoi toate animalele moarte
să urle împreună cu noi
într-un adevărat Răget universal!”

Poet singuratic,
singur (îmi iert acest pleonasm) ,
trist şi vesel,
 vesel şi trist,
sunt într-un disconfort agreabil
 da, agreabil! (nu e o ciudăţenie!),
 îmi voi purta într-un viitor incert 
          gluga albă 
             siderat, 
          timorat, frustrat...

Metaforele mele,
iubitele mele metafore,
nu mai fac nici două parale...

În jurul cortului meu
stalactite şi stalagmite de bale
strălucesc 
într-o lumină incandescentă,
tot mai incandescentă...
Metaforele ard!
Ard metaforele!

Poet singuratic, mă îndepărtez 
                de spectacol,
căutând o altă singurătate
imponderabilă,
străvezie...

Târziu de tot 
îmi simt respiraţia vizibil extenuată,
mă întorc,
mă răsucesc , 
fac drumul înapoi,
asfixiindu-mă...
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DORA
DE MIRCEA
Fonograf sub ape
Ştiri despre noi
zvâcnesc din toate colţurile Lunii
pliată pe culori/ ce fel de…

(nu vrei să ştii)

…altă invenţie – acuarela fonică
e pentru/ n-are preţ de vânzare
(dar)
întovărăşită cu lucruri utile
(totuşi)
înoată
la tâmpla luminii -
timp de ceaţă.

Hai să (!)
lung şi alb odihnesc
aripi/ape – mâinilor

lung şi roz încâlcesc
ape/inele – picioarelor

în lumea plictisită a pietrei 
  – o pasăre/păsării.

Rebel
M-am săturat să fiu piţigoi
celor plecaţi peste dealuri
să caute mierla...
.
.
.
nici creastă nu are cântu-mi subţire
ca fire-ar al şnurului de triluri
ce împart păsările-n triburi
împart după frunte/ semn că doare
s-alegi tribul

pentru că sunt diferenţe pe care 
             le avem în plus necesar
fie pierdem // fie rebeli.

Fler
şi iată-l:

răsad de floare/ într-un ghiveci/ 
          una cu pământul

...botul cârtiţei
deschide (uşa)
cum ai deschide
tu
ferindu-te
să mă priveşti
în ochi:

- nu-mi asum/ nici floarea/ nici cârtiţa...
(nimic)

Țeapă sub ochi
Semnul ex/clamării
pe care-l ai (împrumut)
în care te mişti ca o zvârlugă-n Lună
repede/ pe silabe lungi...

{Uiţi de antifoane/ necesare 
              (dintotdeauna) unei despărţiri}

…developând fotografii/ pe solz/ 
              cu nod în gând
Rezistă (!) înghite impar/ calculat. 
              cu două guri
câştigi gala – bilet alb 

Ce frumos (!) se estompează existenţa. 
                     va să zică/ nuanţa din solzi.

Aperitiv
„într-o scoică un măslin leagănă 
                                      ramul din vecini”

cu adevăr deplin – cuţit...

(nu te joci. nu dormi. nu mănânci)

...lungind sidef de la un picior la altul
arată că: un ochi întoarce capul celuilalt
de întâmpinare, fără nici o legătură 
 cu pacea
din mălai dulce cristal divizat
apoi
îndesat în guşa luminoasă a zâmbetului
pupându-se pe obraji, lasă punct ţuguiat
de fierbere  - zilei, căreia tu, 
                             Zânel, Bel, Porumbel...
îi zici – măslina albă.

Fruct roşu

- iuţeşte pasul
schimb
pe arcuri/ în tunel – memorie

- întunerici lumina
din sâmburii ei
să-mi dai dreptate

- dreptatea îţi iei/ rosa canina!

Vers alb/ iubire

Fără tâlc, în grabă
presupunem
ca fiind veninos, unul/altuia
aproape
să-l recunosc...
.
.
.
...cât de frumos, ovalul tău
de lişiţă subţire taie suprafaţa apei
pată albă
fruct tămâios
căzut din lună.

(Political corect)

- Azi n-ai mai tăcut/ Frumoaso. mă mir...

...grămăticul îşi strînge conspecte 
                            ca degete cînd pantofii
mai mici. Juma de număr. Rotund, 
                            zice în gând, dar mâine
taie o şuviţă din salcia roşie de soare. 
                                     în degrade virgule
liniuţe de unire, zapisuri ridicole 
                              ratează rigole pline de
înotătoare...deci strânge-le
numerotate bine. Un conspect. 
                                 Un pantof. O femeie.
în această ordine...
.
.
.
după anul ăsta, două mii şi ceva 
                                 de săraci N-au chef
de splendide, buclate sfaturi: 
                            cum să trăieşti. Din ce.
necum din citit în josul paginii/ 
                 mărunt/mărunt: frumuseţe –
împieliţată. atipică. descălţată 
             de principii...dacă renunţi acum
îţi dăruiesc toate Fruntaşele urâte 
                           şi carnetul lor de partid.
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Poveste cu porumbel
În spatele cărnii există un refugiu,
în care nu a intrat nimeni –
se spune că acolo un fir de borangic alb

tremură în aer.
În miezul oaselor există un refugiu,
în care nu a pătruns nimeni –
se spune că acolo un fir de borangic galben

trece prin foc. 
Sub sânge şi limfă există un refugiu,
în care nu s-a retras nimeni –
se spune că acolo un fir de borangic roşu

se vede în oglinda apei.
Dincolo de orice gând născut şi nenăscut

există un refugiu,
în care nimeni nu ştie când intră şi iese –
se spune că acolo un fir de borangic verde

creşte din pământ.

La ieşirea din locuinţă,
fără veşminte,

bătrânul strânge firele ghem într-un vas
şi-l aşează în firida ascunsă.

Prins între aripile vântului turbat,
porumbelul cade şi moare,

cu aripile frânte. Tocmai pe prag.
Omul îi dă să-nghită ghemul din vas – şi-l înghite;
îl aruncă în aer să zboare - şi zboară 
spre locul de unde vine cenuşă,

miros de carne şi de oase arse.

Porumbelul se-aşează pe cadavrul de pe stiva 
de lemn, aprinsă,
gângureşte de trei ori, 

îi deschide gura şi-i îndeasă ghemul din guşă. Apoi,  
se mistuie în foc. Tânărul se scoală, 

ca dintr-un somn adânc,
şi coboară dintre flăcări, schimbat. 

Fără porumbelul căzut în prag,
valuri de cenuşă acoperă locuinţe după locuinţe.
Să fie o altă cale? Să se desfacă ghemul din vas 
şi să le lege, prin firidele ascunse, 

ca pe un colier de mărgele? 

Printre vii şi morţi
Înfăşurat în funie, ca-ntr-un cocon,
stă prins cu capetele ei de cei doi stâlpi
din faţa locuinţei. E ca într-un giulgiu,
cu mirodenii şi seminţe din lumea aceasta.

Din bucăţi de carne ce sfârâie pe cărbuni,
ochi mari se deschid şi-l privesc
cum se leagănă în bătaia vântului,
mirosuri îl îmbie ca sângele pe fiară,

dar, până la capăt, răbdarea trebuie să-l ţină.
- Închideţi ochii, toţi cei ai casei,
ca să i se deschidă calea, poarta de piatră,
prin care se trece cu ochii închişi!

S-aprinde pe dinlăuntru, funia plesneşte şi 
arde. Cenuşa l-acoperă pe propriul mormânt,
când, ca de sub mantie, se ridică un tânăr,
mai chipeş decât cel ce a fost.

Întoarcerea păsărilor
Pomii înfloriţi din ceruri se scutură sub zborul
păsărilor – zăpezile acoperă şi om şi munte.

Copiii cu măşti din schelete de păsări 
bătătoresc zăpada, o taie în bucăţi şi o zidesc.

Un palat de gheaţă, ca un turn Babel,
înalţă cu mânuţe şi aripi. Cu frânghiile rămase

de la bradul de anul nou leagă palatul de cer –
un clopot pe care se leagănă şi cântă

ca păsările ce le închipuie, primăvara.
Istoviţi, în faţa palatului, dau foc funiilor,

spre a arăta locul unde o noapte au fâlfâit. 
Măştile le-aruncă înăuntru. Cred că sufletele 

păsărilor din cer cobor şi le vor umple la loc
cu carne şi sânge, cu pene şi cântec.

Craniu locuit
Sub gheaţă,
închis într-un craniu de elan închide,
în partea de ruşine, un cap de şoim.

O turmă de elani bat cu copitele în gheaţă
să scoată craniul cu coarnele mari,

ramificate şi lăţite;
o mulţime de oameni aşteaptă pe gheaţă
craniul să scoată capul de şoim.

(Scufundarea a fost interzisă.)

După zile şi nopţi de derivă,
dintre cele mai grele şi lungi,

banchiza îşi dă sufletul în apele calde
şi-aruncă din pântece craniul locuit
pe ţărmul insulei, cele mai mari.

Cel ce găseşte craniul
îl pune pe umeri în locul capului
şi-ncepe să danseze cu mulţimea dezlănţuită
după sine. 

DUMITRU
VELEA

Poesis
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EMIL-IULIAN
SUDE
Faţa adevărată se vede la nervi 
(foşgăiala până la desprindere)

Să te îngustezi cu totul 
până când corpurile geometrizante 
sunt întregul care se destăinuie 
făţiş şi fără scrupule 
să iasă la iveală  
ce ai mai rău  
din întreaga ta presupunere 
cu mijloacele 
ale căror scopuri 
nu mai depind de tine 
întreaga fiinţă să relaţioneze  
cu motivul indus 
momentan 
atribuit 
şi golul din burtă 
să-l simţi 
lărgit ca şi cum 
căderea în propria burtă 
este devorarea fără spaţii 
cât cumul atâtea insecte 
sunt pregătite către tine 
propria victimă
Nu mai distingi 
insectele vii 
insectele oarbe 
nu mai distingi 
cine e călăul 
devorator  
fără scrupule 
până la bâlbâire 
până la deformarea 
convexă 
concavă 
otova 
de-a lungul de-a latul desfigurării 
de parcă nimic 
nu s-a întâmplat

Cutiuţele de rezonanţă 
întoarse de la graniţă 
(insectele care nu ştiu ce transmit)

La noi 
femeile iau forma bărbaţilor lui 
se decantează în frigurare şi tremur 
teama de pierdere continuă pierdere
la noi  
bărbaţii iau forma bătătorită 
de tălpile fetelor din roiul morgan 

e alt sunet  
e alt clasic dulce
şi el şi - a dorit ce el şi - a dorit
la noi nu mai contează ce formă  
ce forme are trupul 
cât formele eterice 
sunt şi bărbaţi şi femei
şi mirajul e destul de greu
e păcat să nu stai puţin 
să respiri femeie 
să nu respiri bărbat
căci fiecare devălmăşie are un termen 
şi fiecare din el din ea 
te mai apropie cu drumul
la noi cărţile sunt de pe altă planetă
femeie ia să te văd 
bărbate ia să te văd 
cum fusta purtată  
e pantalonul cel lung
Vrei să aprindem lumina 
atâtea chipuri cu ochi 
de femeie
în logica visului lucrurile chiar aşa 
trebuiau să se întâmple

Ce titlu să-i dau 
(musca visează un greiere)

Musca se compune  
din câteva părţi 
la care se mai adaugă
musca din capul meu 
nu este la fel cu musca 
din capul tău
din capul meu şi din capul tău 
pot ieşi muşte  
cu totul şi cu totul deosebite
şi acum să vorbim despre muscă
musca de la fereastră 
de fapt nu este o simplă muscă 
ea ştie că partea care desparte 
un ţinut închis de ţinutul deschis
care la rândul lui este un ţinut închis 
de alt ţinut deschis
este partea căreia i se spune fereastră
asta dacă fereastra nu este dublă 
câte rude ale muştei cu pricina 

nu au rămas în purgatoriu 
ofilindu-se şi uscându-se
ori muscă de cameră 
ori muscă de purgatoriu 
ori muscă de ţinut deschis 
care la rândul lui e un alt ţinut închis 
de iad 
de rai
musca se ucide  
cel mai bine la fereastra 
din cap

Ce ne pasă nouă 
(vouă goangelor mele)

dacă de fiecare dată  
când totul e bine 
ne sustragem din noi 
acel potenţial care demonstrează 
că binele rezultă din plăcerea 
de a-ţi fi propriul masochist

răul împotriva propriilor tale 
manifestări ale binelui 
retransformat

să ţi se pară binele 
un mijloc pervers  
de adormire 
a amintirilor 
a nervilor 
a propriei echivalenţe cu tine

automasochismul 
propria dezvăluire 
a plăcerii de a fi viu
plăcerea prin nevindecare faţă de rău
să te pălmuieşti cu gândul 
cu fapta şi să consideri 
că a-ţi se produce un bine oarecare 
este mutilarea indusă de ceilalţi

că tu de fapt eşti un om bun 
şi că ei sunt răi prin binele lor 
faţă de tine 
ca o contravaloare 
a răului făcut de ei

mi amintesc de când 
nu am mai râs cu hohote 
fiecare gest de bunăvoinţă 
să-l consideri  
asaltarea binelui forţat 
deşi ai nevoie de acest amestec

această scrutare sadică un început 
de automasochism 
să nu te poată perverti 
la iubirea înţeleaptă

automasochismul  
automatism 
ca nevoie eliberatoare 
a scârbei faţă de tine
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şi l-am crezut

în fiecare zi înaintez spre mine 
  cu câte-o palmă două de ţărână
mă nimeresc cel mai adesea-n piept
jur-împrejur pământul se înalţă
eu cobor
dar nu ştiu cum se face
că-n cumpăna fântânii 
părem la fel

trăiri clasificate 
pe un câmp din irak 
celui mai bun prieten i-a explodat o mină-n faţă
mâna lui stângă mi s-a prins de umăr
cu ea scriu versuri lungi înclinate pe buza prăpastiei
căci vocaţia poetică e fantoşa vieţii personale

scriu în memoria prietenului meu şi-a stelei

la ora 7 era gata cafeaua cămaşa apretată pe spătar
şi casa aburind de dragoste
până-ntr-o dimineaţă când
stela a pus ceasul să sune de cu seară
‘tu-ţi aia mă-tii s-a făcut 7
unde e cafeaua ...cămaşa
şi-n casă de ce miroase-a mort

nu mai e cale de-ntoarcere 
mi-a răspuns
şi-a-nchis

am hoinărit o vreme pe străzi întrebând de stela
trezeşte-te lunaticule care stela 
pe-aici sunt toate stele
aşa m-am apucat de scris
să-mi fac din cuvinte o femeie pe comandă
una care să mă ţină-n braţe pe-ntuneric
să-mi dea curaj
când îmi este frig să mă-nvelească-n sensuri
iar dacă mi se-ntâmplă o regresiune
să-mi schimbe pamperşii fără repulsie

nici cafea nu mai beau şi 
mă-mbrac în tricouri electorale
votaţi-vă omul să trăiţi bine (mersi)
casa am dat-o unui negustor evreu s-o declare el memorială
căci vocaţia poetică e fantoşa vieţii personale

îţi fixezi drept ţintă viaţa 
alegi arma calibrul muniţia tragi 
dar de pe ţeavă iese un mare sictir
apeşi încă o dată pe trăgaci
observi cum se răsuceşte-n aer alt sictir mai mic
şi tot aşa 
până vezi cum iese doar fumul

stările din arhivă trec la trăiri clasificate
 alunecând toate pe gâtul istoriei

ENEA 
GELA
steag alb într-un cântec negru
de la marginea ferestrei false
statuia libertăţii priveşte
spre cealaltă fereastră
unde
bănuţul din sidef al unui nasture
uneşte
cu fire invizibile de aer  rece
geamul crăpat

nasturele
o relicvă rămasă din cămaşa purtată de bunica
în noaptea nunţii
singura dată când borangicul s-a-nfiorat
pe trupul său
ca mugurii ce prind gust de soare
apoi 
întunericul a intrat în mănuşa fiecărei zile
bunica şi-a-nchis inima într-o urnă de spaime
boabă de strugure roşu pieliţă-ncreţită şi seminţe tari
s-a stafidit inima ei...

la noi
femeile moştenesc de la născătoarele lor
ce rămâne
şi mama a-mbrăcat cămaşa de zestre
ca să treacă astfel prundişul altor spaime
prin pânza subţire a cămăşii însă
treceau nestingherite falii de ger 
până când mama s-a aşezat cuminte lângă bunica
în ţara celor mai albe zăpezi...

născută cu alt cod sufletesc 
am sfâşiat cămaşa
şi am înnodat 
de gâtul crucii femeilor ce m-au născut pe rând

un steag alb 
într-un cântec negru

lecţie de bună purtare 
m-am oprit în momentul când EL mi-a spus 
    de la celălalt capăt 
„fii cuminte nu asta este groapa cea mai adâncă
nu pentru tine-a fost săpată
auzi cum se-apropie cineva mult mai grăbit 
potrivindu-şi statura din mers
ai pământul tot la picioare 
sapă-ţi singură groapa aia"
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Cifra 3 şi după aceea
 
Numerele ca nişte ziduri şi între ele
un gol de cuvinte
ca o încăpere vastă
deschisă pentru odihnă.
 
O tăcere între numere
clipa îngheţată dintre două valuri
dintre venire şi plecare
dintre fiire şi nefiire.
 
Iată pescăruşul cum
se opreşte din căderea sa
deasupra nisipului
care-l va îngropa.
 
Iată cum peştii zburători
se lasă-nghiţiţi de libelule
într-o inimaginabilă
jertfă colectivă.
 
Iată cum zidurile se-nchid
ca o aglomerare de numere pare
şi de numere impare
înşirate în spirala din urma
virgulei care atârnă
netulburată după cifra 3.
 
O nesfârşită celulă subţire
într-o suavă temniţă
un drum de urmat înspre Tine
al cărui capăt îl zăresc dimineaţa
în acelaşi loc în care l-am lăsat
la vremea-nserării.
 
Numerele ca nişte ziduri şi între ele
un gol de cuvinte
în care Te ascunzi de mine
cum se ascunde apa în apă
zborul în aer
şi moartea în viaţa cea de toate zilele.
 
 
Iubindu-Te
 
iubindu-Te învăţ să mor
să privesc neantul fără spaimă
căci el mă locuieşte de la începuturi
de când cuvântul încă nu se-ngaimă
şi apa nu se odihneşte-n ciuturi.
 

iubindu-Te învăţ să mor
căci nu e gând să stea pe veci în trup
şi nu e piatră-n râu să nu se stingă
când vreau de lumea asta să mă rup
ştiind că tot plictisul va să-nvingă.
 
iubindu-Te învăţ să mor
căci tot ce semeni doar aşa dă viaţă
şi din absenţă naşte bezna grea…
iubindu-Te lumina scot din ceaţă
şi înfloreşte-n cerul meu o stea.
 
 
Rugă
 
Ştiu unde eşti - cătunul Tău e-aproape
de ochiul meu flămând de nevedere -
sfioasă clipa cum odihnă cere
las mieii dimineţii să se adape.
 
În tot ce sunt eu lumea-Ţi nu încape
şi nu pot să cuprind a Ta putere
urc drum abrupt de munte în tăcere
prin mărăcini, urzică şi hârtoape.
 
Aştept să mă priveşti cu zâmbet cald:
trimite semn - din cerul de smarald
să-mi cadă o lumină pe obraz
 
şi-o boare ca şi cum un liber fald
al mantei purpurii ca de herald
mi-ar fi o-ngăduire de răgaz.

 
Alte elegii de pe strada mea
 
15. 
 
Va trebui să mă asculţi. 
O voi spune o singură dată.
Sfârşitul lumii va veni fără mine
nu-i sunt cu nimic dator
ba aş mai avea câte ceva de recuperat
taxe pe valoarea adăugată 
   spiritului vremii
accize de la prea puţinele alcooluri tari 
care mi-au lipsit adesea
vise neîmplinite
iubiri neîmpărtăşite. 
S-a cuibărit în mine o înserare 

continuă. 

Un cal alb 
traversează câmpia galbenă 
la întâlnirea cu un cal negru. 
Poate că sunt un zeu defect 
pe care nici o lacrimă nu-l visează
nici o rugă nu-l caută
nici o puşcă nu-l împuşcă
nici o cuşcă nu-l încape
nici o plasă ascunsă-n ape nu-l 

cuprinde
nici un iuda nu îl vinde. 
Te văd trecând pe strada mea 
ca o colecţie de monede vechi 
scurgându-se dintr-un urcior 
         spart de bordură. 
Aş putea să te privesc cu ură
dar creşte un crin din pieptul tău 
    ca o tristeţe. 
Deja măştile mele sunt feţe. 
Nu-ţi sunt dator cu nimic. 
În spatele meu lumea se sfârşeşte. 
Cenuşă. 
Diamant. 
Încântătoare înserarea.
 
17. 

Iubirea ta mă-nfăşoară 
ca un sânge cu nasturi 
strâns încheiaţi în jurul gâtului.
Deasupra cer de stele.
Jos podeaua curată a eşafodului.
În suflet necurmata speranţă 
               de mai bine
citită în ochii călăului îndrăgostit 
               de secure.
Scufundă-mă.
 
18.
 
ninge numai pe partea roşie
pe partea fierbinte
ca să nu ne dăm seama că iarna 
             intră în noi ca o boală a sângelui
ca o respiraţie finală
ca o secure a călăului tocmai întors 
                   de la polizorul lui Dumnezeu

pe partea albastră e soare
e soare cu dinţi
e căldura rece a aşteptării tale 
   dincolo de ceţuri
dincolo de bine şi de rău
dincolo de conceptele logicii bivalente

ninge cu lumină iubito
şi noi suntem departe de lumea 

aceasta 
şi de sfârşitul ei iminent
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sonet si-atât

lumina mea, ţine-mă azi de mână
mi-i întuneric mult în ochiul stâng
vreau să pornesc la drum de azi si până
când frigurile minţii îmi ajung

mireasa frunţii mele rătăceşte
coroană-n spini la bradul drept catarg
lumina mea, de poţi călăuzeşte
melcul schilod ce valurile-l sparg

timp putrezit secunda nu mai naşte
altă secundă vie-n calendar
nici inorog lumina nu mai paşte
de drumul meu eu nu mai am habar

lumina mea, te-am lepădat cu sânge
în ochiul drept care acum te plânge

când zeus visează 
la barbă-albastră 
e toamnă rău

scâncetul îmi e starea şoldului stâng
ghemuit acolo într-o convieţuire impusă
el-ţipătul şi eu viermul
la coppia inamorata per sempre

toate toamnele le-am îngrămădit acolo
în una a balansului din balanţă
pe care am vrut să o uit 
pe talerul din stânga
pe cel din dreapta am vrut statuia femur
morţii au mereu câte o statuie
care
tot alunecă-n lutul gropii

plouă, Doamne…
tot plouă şi doare-a naibii…

spus înaintea spusului ultim

şerpuim cuvânt Dumnezeu 
  urechilor astupate
îngerii au doar aripi:

(cine să le caute urechile 
  printre atâtea aripi?)
disponibili sunt doar iepurii cenuşii…
şi demonii: mai cenuşii şi mai mulţi
decât iepurii
se înmulţesc în noi exponenţial
măcar de eram doar unu!...
ca la începuturi
şerpuim cuvânt şoptit 
  unor urechi astupate
ale mele, ale tale…
şi totul e ca după ziua dintâi
doar că unul dintre noi
a stins lumina 
când a trântit
uşa

sonet-al lui pitagora 
tânjitorul

median te împart
între unu şi doi
intră chronos de cart
prin furtună şi ploi

într-un unghi ascuţit
te pictez în cuvânt
pescăruş amuţit
peste fluviul pământ

geometru am fost
într-o lună pătrat
desenat fără rost
tu m-ai şters şi-ai uitat

luna mea e un cub
prinsă-n cer cu-un şurub

sonet – al orbului 
dat cuvântului

şi muşcă vântul ţâţa mării moarte
din dor de lapte agitat de valuri
furtuni cuvinte risipite-n carte
cu goelete eşuând la maluri

GABRIEL
GHERBÃLUÞÃ

poezul azi miroase a furtună
şi a război în marea de sargase
agaţă fulger colţului de lună
prins felinar catargului pe vase

mai obosit ulisses rătăceşte
încă un drum - eternă odisee
un ochi ascuns în palma mării creşte
încă un basm pe ţărmul de egee

o penelopă îmi tot ţese-a moarte
şi de va fi îngroapă-mă în carte

sonet – al miezului

ai spart lumina risipind-o-n cioburi
cu dărnicia ultimelor morţi
legată strâns în zeci de mii de noduri
ai atârnat-o noaptea pe la porţi

cu întuneric ai pictat poezul
doar curcubeu de negru cenuşiu
şi a rămas doar coaja fără miezul
din fruct al cărui gust nu îl mai ştiu

cobori, lumină peste tot şi toate
(nu pe furiş cum furul într-o casă )
printre cuvinte pasul ţi-l abate
chiar de te uit căldura ta ţi-o lasă

şi din lumină de îmi coc poezul
mănânc doar coaja, ţie îţi las miezul

sonet-al îndoielii vierme

nu ne mai ştim lumina ce ne spală
închidem ochii înecaţi în ură
şi-mpodobiţi cu penele de gală
nu mai simţim că nu avem măsură

crescut-a şarpe viermele trufiei
şi roade-adânc încrederea din noi
murit demult e timpul poeziei
şi-s îngropaţi în zoaie îngeri goi

poame-acrite de atâta ură
ne suntem azi căzute două ploi
ne ţinem jugularele în gură
azi este ziua când dăm cu noroi

un vierme gras hrănit de neputinţă
strivit-a dragoste din prea multă 
      credinţă
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Candela sufletului
Mi-am zdrelit genunchii 
Prin biserici părăsite 
Şi ochii s-au rătăcit 
Pe icoane sfidătoare.

Rugăciunea e doar ecoul numelui tău.
Nu-mi cere neliniştea 
Şi candela sufletului, 
Pretutindeni doar cuvinte de ceară.

Fără tine   
Singură, nu vei şti niciodată 
Cât eşti de frumoasă, goală,
Precum o plantă fragilă 
Sub razele blânde ale soarelui.
Singură şi goală,
Pe cearşaful tremurând de aerul 
Ce-ţi răsfiră părul
Şi nu mai sunt distanţe, pereţi 
Şi ferestre întredeschide 
  pe unde pătrunde
Briza mării şi chemarea celui
Care te caută peste tot în lume,
Iar carnea-ţi bronzată, 
  atât de strălucitoare,
Opreşte timpul să mai cheme
Încă o victimă la ghilotina remuşcării.
Singură şi goală 
Nu vei şti niciodată
Cât de urâtă e lumea
Fără tine.

Cei dintâi paşi
N-am văzut pe nimeni
În lumea asta
Să n-aibă aripi.
Ei zboară căutând
Prada iubirii
Şi când o găsesc
Le cad penele şi uită
Că există un cer
Şi-un orizont de aur
Şi misterul de dincolo de voci.
Le rămâne amintirea
Celor dintâi paşi prin ţărâna
Ademenitoare şi prefăcută.

Eu, nimeni 

Nimic nu mă mai miră
Lumina-ţi mângâie carnea
Aproape un incendiu de parfumuri,
De flori şi fructe pârguite.
Doamnă, care înţelegi
Ce nu se înţelege,
De ce mângâierile se prefac
Într-o lucrare orgolioasă,
Ca şi când s-ar şlefui un diamant
Cu ochii închişi, fremătători,
Diamant ascuns în cuvintele
Ce s-au pierdut în semne
Şi-n ecou.
Doamnă, ca un răsărit,
Eu, nimeni, 
Nu-i aşa că tăcerea
A înfrânt gâlceava şi orgoliul                                     
Umbrei?

Ferestre zidite

E de înţeles: 
Dumnezeu are socotelile lui cu mine 
Şi din când în când îmi dă câte-un semn, 
Alteori mă lasă singur 
Şi-mi zideşte ferestrele sufletului, 
Ca-ntr-un exil 
De bunăvoie, 
Să mă spăl de ruşine 
Şi să-mi oblojesc singur rănile.

Îmi lipesc fruntea de geam 
Şi gândurile îmbătrânesc 
De-atâta aşteptare.

Fluturi naivi         

Îţi aminteşti, pesemne,
Cum soarele curgea 
Pe trupul tău de spumă,
În vara încarcerată de zilele fierbinţi,                
Un cântec  
Te-nconjura atunci,
Litania de pe buzele îndrăgostiţilor 
Era ca o boare
Neexplicată de cuvinte.

Cele mai mari daruri ne vin 
Prin nebunie,
Uneori şi Dumnezeu îşi pierde măsura
Şi-atunci ai apărut tu 
Aproape divină, aproape muză,
În acea vară tristă şi veselă,
Când fluturii naivi s-au rătăcit
Pentru totdeauna,
Iar eu, în îmbrăţişarea ta,
Mi-am pierdut numele.

Fulg traversând infinitul

Suntem în trecut. Mi-ai luat ochii 
În care te reflectai spunându-mi
Că mă vezi sădindu-ţi un copac 
Cu păsări 
În palma ta în care se întemeiază lumina.
Grea este acum privirea şi lacrima
Pe când carnea s-a prefăcut 
În suliţă ce înfloreşte în liniştea timpului
Atât de putred.
Astăzi eşti ca un fulg fericit 
Ce traversează infinitul,
Pe când eu, frigul care te ocroteşte
De flacăra din sângele tânăr.

Ieşirea din labirint 

În duminica promisiunilor
Clipele ademenesc mereu                                            
Cu vorbe necunoscute,
Iar ecoul lor are gura  
Aidoma unei răni însângerate.

Ei, bine, cu steagul alb în mână 
Cauţi lumina şi umbrele
Dansatoarelor îmbătrânite 
  prea devreme 
În insule părăsite.
De departe, de dincolo de timp,
Un strigăt înseamnă salvarea.

Ora de aur a venit însă prea târziu
Precum vinul şi muzica 
În taverna îngerilor beţi.

Sărbătoarea cea mare

Vino cu lumânarea pregătită 
Să lumineze carnea. 
Vino înăuntrul meu 
Ce freamătă a aşteptare, 
Cu flacăra cea de taină 
Şi întunericul va înfori 
La sărbătoarea cea mare.

ION
DEACONESCU

Poesis
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a zilei monadă 
 
amestecaţi în algele marelui okeanos  
anii noştri caută bucuriilor chip
să speri să visezi să plângi 
pe umărul zeului până el devine statuie 
 
eram străinul cu visul deodată amanetat 
zarafilor dintre două armistiţii 
venise ploaia şi felinarele ierbii arătau 
cărarea spre muntele în care aezii jertfeau zilei care este

iarnă în basileea

acum eşti în visul porţelanului de mayenza
în oraşul în care vulturul a ucis privighetoarea
îl aud pe dumnezeu cum adună norii la taifas
şi văd copilul rostogolind cercul anilor pe puntea altor suspine

venise iarna celor o sută de peceţi 
acolo în biserica de lângă cer 
mamele noastre dedicau sfântului
pe mare corăbiile purtau tripticul statuar spre ţara basileului

ascuns în efigia umbrei

eu am murit în pagina altei dimineţi dar acum sunt viu
şi pregătit pentru ceremonia ceaiului 
nu ştiu dacă vinovat e numai cerul sau plutesc 
   doar amintirile zilei de ieri 
aşa cum ascuns în efigia umbrei îşi bea poetul singurătatea 

odinioară priveam lumea aşezat în afişul dintr-o fereastră 
     a toamnei de aur
corăbii fără catarg pluteau pe o mare de linişte
căutau floarea poemului de la capătul lumii dar au întâlnit 
       lebăda dintr-un miracol
eu am murit în pagina altei dimineţi dar acum sunt viu

sighişoara. după-amiaza unui faun

acum mâna aceasta scrie organistului din turnul cu ceas
omule, pomule, nu e nimeni singur pe lumea aceasta
actorul nebun scâncea în cutia cu greieri 
şi invoca dreptul la imagine

s-a dovedit că purtătorul de tristeţi 
nu era un hidalgo din hispania
era chiar sonetul lustruit la glaspapir 
când tunurile ierbii anunţau cu o salvă anotimpul boemei

de la mari depărtări veniseră 
pelerini să vadă miracolul
pe peronul gării lumea aplauda femeia brună
sau poate poemul eliberat din trollerul unui heruvim

pictorul avea cerul de partea lui 
dincolo heruvimul caută seara într-o pensiune
omule, pomule, nu e nimeni singur pe lumea aceasta
pe strada toamnei a coborât soarele să doarmă

în roua visului s-a ivit povestea….

lui Mihai Radu

vor fi ziua şi anii pe care i-am adus în această dimineaţă
acolo în cartierul de nord am scris în caietul tatălui
o locomotivă tuşeşte în gara copilăriei
băiatul aduce mamei struguri şi evocă toamnele de aur

şi am lăcrimat pentru cuibul distrus al rândunicii
când în curtea şcolii nr. 7 castanii valsau cu poemul
dar fetiţa plecase călătorind în numele visului
şi eu am întâlnit fericirea în povestea Eladei 

să te aştepte... 
 
caută în buzunarul inimii  
acolo amintirea muntelui e vraja unei vieţi 
în pădure se mai ascunde tinereţea 
şi vulturul mai răscoleşte cenuşa anilor 
 
casa elevului adăpostea cărţile din lut 
lângă ierugă pictorul şi şevaletul lui iscodeau crinii zilei 
tufele de rosa canina înfloreau lângă nenorocul pescarului 
când păstrăvul îneca un curcubeu sub valurile repezi 

prin miriştea anilor…

lui Radu Ţuculescu

dumnezeu este maestrul şantierului
astfel grăiau la sfârşitul zilei
ascunse în tablou 
femeile pictorului

săniile acelea au trecut de mult 
prin miriştea anilor spre palatul de fosfor 
la curtea veche taraful cântă 
până rodesc seminţele zeilor

IONEL
BOTA

Poesis
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Cu paşii uzi de soare

Când treci pe străzi cu paşii uzi de 
soare,
îngeri şi pomi, tu deopotrivă tulburi.
Pui mici în cuib se-nalţă în picioare,
privindu-te. Bărbaţii dau în muguri.

Privirea ta calmează câinii-n lesă,
becuri aprinde-n lujerii de floare,
iar pacea lumii urcă tot mai densă,
când treci pe străzi cu paşii uzi de 
soare.

Trecerea ta - agapă în pustie -
coboară stelele pe malul mării...

Femeie de citit

Erai o floare de petună...
Erai un trandafir domnesc.
Eu levitam prin nopţi cu lună,
venind să te grădinăresc.

Erai o cronică în rună,
erai un manuscris grecesc.
Eu transpiram prin nopţi cu brumă,
visând doar titlul să-l citesc.

Tot admirând prolog, erată,
fiind din fire puţin ”shy”,
târziu văzut-am, dragă fată,
că eşti o carte scrisă-n braille.

Îmi mut în degete toţi ochii
şi lecturez eşarfe, rochii.

Marea din mărgele

Sirena ce venea din larg
avea şi velă şi catarg
şi, zi de zi, îmi aducea
din depărtare o mărgea.

Târziu aflat-am ce dorea: 
o altă mare - marea sa.
Şi-mi aducea din largul zării
mărgele pline cu-apa mării.

Dar, într-o zi, s-a răzgândit
şi către ţărm n-a mai venit.
Din larg, doar mă privea mirată,
spunându-mi că e măritată.

Nici nu mai ştiu ce sunt, şi cât,
dar marea ei o port la gât.
Vâslesc acum grăbit spre ea,
corăbier într-o mărgea.

Prezenţă

Absenţa-ţi, uneori e o prezenţă
triumfătoare, ca un tren pe şine...
Când se zideşte lirică, din mine,
când se încheagă, grea, din remanenţă.

Ştiută este lecţia, că duhul
e mult mai viu, mult mai prezent ca trupul!
Nici chiar pe El nu-l observăm, ca formă,
dar e prezent în noi, în duh şi normă.

Asceţii toţi, departe stau de lume,
dar lumea se strecoară-n ei prin nume.
Doar numele se-ntâmplă să-l pronunţ
şi simt prezenţa ta, ca un denunţ.

Ca ceaţa eşti, părând pe veci absentă,
în văi de suflet eşti mereu prezentă.

Ziuă în casă

Corbii - atât de negri,
că abia văd, ziua,
pe unde să zboare.
Noaptea - neagră ca un cuib de corbi!
Berzele - atât de albe,
că pot zbura, noaptea,

LAZÃR 
MAGU

fără felinar.
Tu, întinsă în pat,
atât de albă,
că mi-am pus ochelari de soare.
În miezul nopţii,
ai făcut ziuă în casă.
Multă geometrie
în acest Con de lumină!

Lumânări aprinse

Luptându-se cu bezna, un biet paracliser
aprinde în absidă căţui şi lampioane.
Vin să se încălzească toţi sfinţii din icoane
la focul lui de gheaţă, adus, parcă, din cer.

Cu rugăciunea gurii aprinde-o lumânare
făcând încet lumină în neagra sa viaţă.
Cu degetele stinge o flacără-ndrăzneaţă
ori un cărbune hâtru ce s-a aprins 
   prea tare.

Abia spre dimineaţă observă, 
        cam stingher,
că arse sunt şi buze, şi degetele toate,
aşa cum se întâmplă, doar în iubire, 
                           poate, 
tu să aprinzi incendiul, tot tu 
        să fii pompier.

Paracliser cu ziua, prin baruri şi prin gări,
aprins-am, cu iubirea, superbe lumânări.

Pâine la ţest

Cu pielea tăbăcită de sudoare,
părinţii mers-au seara la culcare,
dar negăsind odăile cu mir,
ei s-au culcat pe jos, în cimitir.

Spre dimineaţă au luat din cui
secera lunii şi un lan gălbui
au secerat pe rouă şi devreme,
cum seceri azi o carte cu poeme.

La arie au fost văzuţi cu grâul,
apoi spre moară traversară râul
şi focul l-au aprins cam pe la opt –
o pâine albă, rumenă au copt.

A lăcrimat o pleoapă de fântână,
când două umbre se ţineau de mână.



sintagme literare

17

te-am aşteptat cu umbrela / 
plouă aproape englezeşte
1.
te-am aşteptat cu umbrela / plouă aproape englezeşte / cred
că poţi inota doar până la farmacia părăsită din curtea spitalului
unde pe vremuri bolnavii adulţi / printre ţipete ascuţite
cumpărau 70 de metri de feşe pentru corpurile lor plăpânde;
pe aleea hlamidei sunt nenumărate parcaje / în aburii dimineţii
doar mainile albe mai pot să găsească drumul spre uşă
dar şi aşa / zgomotul străzii prinde contur;
şi cine oare sunt mai frumoşi / pescăruşii / pelicanii / cine
liliecii poate că sunt / noaptea naşterii încă te sufocă / pe ei
îi auzi cum fâlfâie înaintea cuvintelor / asemeni unor desene
întinse pe două continente;

cu degetul pe os / la plecarea ta către ţărm
i-am arătat fiului ce anume loveşte tatăl într-o mare 
într-o imensă rupere de cuvânt / precum pâinea frântă la masă 
precum masa frântă înaintea mea;
247 de trepte sunt rezidite din temelii / abia spre amiază
vom căuta acele cuvinte potrivite pentru un răspuns.
am trecut pe strada mendeleev / cu ea lângă mine
i-am arătat şi azi păpuşile de fier din magazine
iar între ele / cum stătea cu faţa la noi
mătuşa din veacul trecut.

2. 
tu nu trebuie decât se te naşti a doua oară / undeva la orele
dimineţii acestei zile fără de sfârşit / în care propriile noastre idei
sunt lăsate la monumentul iluştrilor prieteni / iar gurile noastre 
                  tăcute sunt
ochii noştri inchişi sunt / iar urechile noastre doar umplute 
        cu ceară;

apoi / ultima traptă o vom face cu propriile
mâini şi propriile strigăte / vom scoate
roşiile şi caşcavalul şi vom mânca în pauze scurte
printre picături;

un portret  fotografic  ce părea aşezat pe un peisaj acvatic 
          în ulei / este 
fotografia ei de nume / trimisă din ţările nordice 
         până peste înalta movilă –
trebuia ţinută minte asocierea unei păsări de apă 
         cu o gamă deschisă de culori
dar poate că marea este mai verde la nord 
         şi mai albastră la ecuator
iar ziua asta a noastră se întrerupe doar pentru câteva momente
un minut de linişte / o aducere aminte în fiecare an va fi;
abia acum să ne hrănim păsările de noapte.

nu mai visam nimic în ultimele nopţi
1.
nu mai visam nimic în ultimele nopţi / mă lăsam 
    purtat de un somn
adânc / nemaivisat / îmi plăcea 
   să îmi închipui visul pierdut
la cafeaua de dimineaţă / parcă era mai veritabil / 
      ca un aur de 18 k  
mai autentic şi mai adevărat;
nu ştiam nimic despre personaje;
ai timp destul să îţi arăţi
mai multe imagini
mult vis şi în toate felurile
ca şi
mine / până la urmă
niciodată uitarea;

"băi, vă zic io, e greu să îl recunoaşteţi, ăsta luminează 
     doar pe dinăuntru
nu vă mai luaţi după nimeni, doar uitaţi-vă după ăla care 
     îi priveşte pe toţi,
în acelaşi timp, ăla care îi cântăreşte din ochi, nu fiţi proşti"
i-am auzit cum vorbeau între ei / ca proştii – după propria lor 
      descriere
nimic mai neadevărat / erau frumoşi & deştepţi / i-am văzut eu
cum au venit de vis-a-vis / de la universitate / cum au traversat
în dreptul statuii lui mihai viteazul / "bă, ai văzut? pe mine
cel mai mult ştii ce mă uimeşte, de atâţia ani? calul, domnule,
dar nu tot calul / întreg / ci numai coada lui / coada aia 
          care îţi rămâne
pe retină ca pe un cap al altuia";
2.
singurătatea unei zile este de fapt singurătatea pe care
ai născut-o chiar tu însuţi săptămâna trecută / ea vine 
ca o femeie bătută de un bărbat tânăr şi iute / şi ea tânără
şi iute ca o felină / şi îţi aminteşte că în evul mediu
noi nu aveam pisici / ci râşi îmblânziţi / te gândeşti 
că e greu de închipuit / totuşi / să stai şi să asculţi 
torsul unui râs / asemeni unei femei .............  /  ..........  ....... 
undeva pe la moară / pentru o mână de faină în plus;

nici tu nu ştii / nici
măcar în ziua de vineri nu e
o săptămână sfârşită în a cincea zi / o
secundă
de
viaţă scăpată
în fine / în fine / în
plus;

3.
dimineaţa nici gând să se sfârşească / se prelungea ca o girafă 
peste gardul împrejmuitor / priveam prin vitrina librăriei
peste coperta uriaşă (care era o reclamă bine făcută 
      pentru o carte)
la femeile foarte frumoase care aşteptau liniştite / aşezate pe 
scaune înalte / cu rochii vaporoase peste picioare albe;

poate că taci / privindu-mi 
umbrele trecute prin sticlă / dinspre licăririle
dimineţii acestei prezenţe;
să simtă un aer peste acele picioare albe / că
ne petrec gândurile / ce vor să
arate doar
adevărul unei zile / atât;
doar

atât.

LIVIU
MÃÞÃOANU 

Poesis
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necunoscător
lacrima neplânsă
uleioasă atârnă.
cerul ochiului
mai întunecat 
c-o secundă
în care
eu nu am înteles nimic,
am privit
opacitatea aceea
cu un iris necunoscător,
în alta nuanƫă de verde.

totul e pe bază de amânare
şi-mi iau de la mine putere
şi-mi zic,
sunt în picioare,
deci mi s-a suspendat pedeapsa,
mi s-a făcut loc
la masa înƫelepƫilor
cu un blid gol în faƫă.
cu ce să-l umplu
nu-i sigur
dar nici interzis nu am
în a-mi alege
felul meu de abƫinere.
fac gestul satisfacƫiei,
atât de repede mă satur
de materiile grase
şi de unsuroasele primejdii.
mă şterg la gură.
scuip în palmă
gustul acru
al bolii de bilă.
de mâine, la dietă.
nu-mi fac de cap,
de picioare,
de nelinişte mare
nu-mi fac.
totul e pe bază de amânare.

confrerii ale iluziei
fac parte dintr-o confrerie
a amăgiƫilor, amăgitorilor.
nu am fraƫi, nici surori.

un surogat de toate stările astea lumeşti
mi-l torn în cană.
când trebuie să fac un lucru solid,
de care să mă ƫin,
m-apucă aşa o inspiraƫie
să scriu poveşti cu năluci
despre mine.
câte ceva
despre cele ştiute, neştiute.
sunt plină de lacune.
dacă le unesc
se face un ocean.
cine sunt eu
în atâta univers care înghite.
niste oameni-amfibie
respiră verzui sub apă.
cine trişează
scoate un tub subƫire,
ca un deget,
prin sticla fluidă.
S.O.S.
steagul alb
al capitulărilor forƫate.
cine mi-e mai intim, măi frate,
mă apasă mai adânc în înec.
să nu uit,
fac parte dintr-o confrerie ucigaşă,
deşi copil unic
al singurătăƫii lichide.

poveste de seară
poate că la noapte voi pleca departe,
voi schimba caii din două-n două poşte,
se va pensiona vizitiul, frâiele 
  vor putrezi de ploaie,
iscoada unui crai nou va îmbătrâni, 
  se va-mplini
apoi iar va descreşte după pătrare
şi poate zmeul va răcni pe urmele mele.
voi arunca îndărăt tot ce-mi este greu,
mai ales aurul din verighete.
pe loc se vor preface 
        într-o despărƫire deasă.
din loc în loc, nişte suliƫe de regrete, 
             ca un pieptene
cu care voi ƫesăla coama 
             ultimei speranƫe.

LUMINIÞA 
POTÎRNICHE

nici piaza-rea, 
nici înƫelepciune
eram ca o bufniƫă care a ieşit la lumină,
aerul se spărgea în aşchii răutăcioase,
îmi intrau în ochi şi peste tot
pe unde mai era loc de rană.
vântul ăsta gros ca o flegmă 
  ticluită de mult
mă vântură prin penele fără culoare,
de-atâta timp nu-mi crescuse 
  nici o pană nouă.
tot trăgeam de cele vechi rămase mici,
tocite şi roase, îndeosebi pe la umeri.
pe-acolo mă mai împieptoşam uneori
şi-mi ridicam nivelul constituƫional 
          decăzut,
cam la o palmă de locul căderilor mele.
şi tot orbecăiam în ziua mea puturoasă
şi plină de strălucire,
tot cu frica să nu mă vadă nimeni.
îmi tot aruncaseră cu pâine şi sare
de mi se sărase sufletul
şi aripile mele neputincioase
se umflaseră ca o pâine.
mucegaiuri grele acopereau crusta mea
de renaştere târzie şi întunecoasă.
şi unii întorceau nasul
la izurile fetide de exuberanƫă
cu care mai contaminam aerul.
zile în şir, ƫopăind prin arborii
de întuneric şi linişte
mai buhăiam, aşa ca de-o sperietură,
apoi îmi acopeream capul
cu fâlfâitul împreunat al oaselor goale,
de ruşine că nici o zburătoare
cu chip frumos
nu mă lua în seamă.
nici piază-rea,
nici înƫelepciune,
îmi înclinam zborul
către soare-apune.

de inspiraƫie ezitantă
un poem obtuz,
între versuri mai mult
de nouăzeci de grade
de nesăbuinƫă,
o temă eroică
cu final neaşteptat.
laşitatea câştigă,
i se ridică o statuie tremurată,
cu scop terapeutic.
consolidaƫi ezitările 
în materiale ferme,
nu faceƫi din ele
literatură
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Takeko
inima ei
cât umbra de grea
splendidă panoramă a sinuciderii florii de cireş.

Sirena
A fost odată ca niciodată, într-o ţară de-o clipită,
pe malul mării,
sub o stâncă

(şi astăzi,
probabil, 
tristă),

un castel din amintiri şi întâmplări
despre care nu se auzise în cele patru zări.
Acolo, într-o cameră de sare, 
locuia o fată 
cu o aripă mai mică şi una mai mare.
Supărată fiind că nu putea zbura,
îşi dorea să fie un puf de păpădie, altceva!
Ceva uşor, ca un descânt,
măcar aşa ar fi fost purtată de vânt.
Însă visul vis rămânea,
iar fata despre care vă spun nu zbura.
A încercat să se prefacă-ntr-o vioară de sticlă.
Să ia notele cât mai sus,
poate aşa, spre cer,
se ridică.
Dar sticla, 
aşa cum cu toţii ştim,
e-alunecare de pământ,
iar notele se schimbă doar în gând. 
Tristă, 
fata a vrut apoi să fie o limbă de foc,
gândind că poate aşa are mai mult noroc.
Însă, vai! ce păcat,
în seara aceea a plouat în regat.
După aproape o noapte întreagă de nesomn,
odată cu retragerea ploilor spre mare,
fata s-a trezit 
înconjurată de-un luciu de ape
şi nici urmă de camera ei de sare.
Buimacă, dar fericită, 
a crezut că-i sus pe cer,
că în sfârşit poate zbura în eter.

Inima-n piept şi-a luat
şi adânc în apă s-a avântat.
Însă cum era doar marea revărsată,
fata în albastru-înspumat a fost înecată.
Continuă fericită să fie 
şi crede şi-acum că zboară,
de-aceea din mare niciodată nu iese afară.

*   *   *
Nicio femeie n-a dăruit înserarea ca tine
n-a sângerat, n-a scos apă de la fântână ca tine
nicio femeie n-a copt pâinea 

nu mi-a albit cămaşa 
nu a plâns
şi nu m-a aşteptat ca tine

nicio femeie nu m-a uitat ca tine

Omul vitruvian — Pyogenesis
Şi nu-i posibil, îmi spun,
ca totul să fi fost zămislit în doar trei zile
şi nu şase,
după legea plopului alb,
din lacrimile serafimilor fără odihnă?
O avântare şi-apoi alta, 
o rotire şi următoarea 
până când vîntul de-atâtea cer obosit, 
a început să facă brazdă-n albastru şi alb până ce au ieşit 
 toate păsările şi ochii de sienna arsă ai Giocondei 
 În ziua a doua toate florile au sărit gardul Edenului,
oprindu-se la picioarele regelui Solomon.
În cea de-a treia zi 
frigul şi-a scos din măruntaie locuitorii zăpezilor 
cerbii 
măslinii
vâlvătăile în care depărtări cu piepturile goale 
au început războaiele de primăvară. 
La lăsarea serii
corbii şi-au tăiat vârfurile aripilor 
  pentru a putea încăpea în CALUL TROIAN. 

Toulouse-Lautrec 
Dispare umărul alb al zilei
sub dantela lentă a serii
Flacăra nopţii de străzi goale se încarcă
În cârciumi, femei rupestre 
 întind mâinile către aceeaşi bucată de pâine 
 îşi spală chipurile în aceeaşi ulcică de vin

Sunt
în palida lor strălucire
câmpii pierdute, becuri consumate...

MIHAI 
MARIAN
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rişca

uneori îţi vine să nu mai
deschizi uşa să nu
mai deschizi ochii să nu mai deschizi
gura să nu-ţi mişti nici o
mână şi nici un picior şi să rămâi
perpetuu înăuntru orb şi mut
eleat închis în tăcere şi în
întuneric uns cu uleiul biruitor
al umilinţei
apăsat de palma grea a
ruşinii singur cu desăvârşire
ispăşind neobrăzarea sfruntată
păcatul de a fi deschis
păcatul de a fi mers
păcatul de a fi luat
păcatul de a fi privit
păcatul de a fi vorbit
păcatul de a fi scris
păcatul de a fi dat
şi toate celelalte păcate
nici măcar şoarecele să nu-ndrăzneşti
să ţi-l iei tovarăş
nici gândacul – sta silenţios
tânărul în muţenie şi întunecime
numărându-şi gafele
şi nici un muşchi nu i se clintea
pe figură şi peste el
treceau puhoaie de oameni
şi peste el stătea aerul împietrit
al primei dimineţi
doar copiii mai jucau prin
cartierele lumii 
 ce dracu doamne mai jucau
şi copiii ăia care se jucau

glossă

ce bine e să ai o
casă – afară e iarnă şi
e noapte –
cauţi prin cărţi şi-n sinea
ta îţi dai cu părerea
uneori chiar simţi
ceva care te face să hm sigur
că da şi-ţi şi place
în altă lume demult ai
învăţat să citeşti litere

şi cuvinte c a s ă
casă! – când intri-ntr-un
târziu în aşternut citeşti mai
departe până ţi se-nchid ochii
ş-adormi –
chiar dacă-i o prăpădită de
garsonerie tot aia e
şi-n ea locuieşti împreună c-o
grămadă de cărţi oricum
poţi să-şi faci un ceai
poţi fuma poţi
răsfoi pe săturate
cărţile – nu-i aşa şobolane?

la târgul de vanităţi

când am fost şi eu la târgul de vanităţi
în anul acela nu era
ca alte dăţi

s-afla p-acolo în cel an
şi prietenul domniilor-voastre
turistul lao dan

aşa că unii mai că s-au afirmat
alţii s-au îmbătat

dar să-ţi zic alta:
ieri taman ieşisă din casă
pe bulevard
travestit în mireasă – domnul şora-
profesorul nostru de la şcoala medie,
de istorie
în baston şi fără lavalieră
însoţit de infirmieră

adresându-i cuvântul şi fiind
dumnealui acum distins nevăzător
ghicindu-mi glasul – repede repede –
m-a asimilat în lumea interlopă
zicând despre mine c-aş fi
ceva popă.

Tagadam, tagadam, tagadam

atâtea şcoli, atâta teorie stupidă
atâta inutilitate
aşa discontinuitate
atâta ignoranţă care triumfă

PETRU M. 
HAª

atâţia broscoi ce se umflă
atâta nevoie de criterii
atâţia oameni bacterii
atâta nevoie de iubire
atâta lipsă de prietenie
atâta cârdăşie
iresponsabilitate
şi isterie
o, mizerabilă megalomanie!

Simt aşa o nevoie d-aia de ideal
şi o straşnică debusolare, cu toate
că în fond sunt doar un simplu
soldat care încearcă să
doarmă.

O mie de Ierusalime

o mie de ierusalime
au înverzit
s-au ofilit
au murit

o mie de ierusalime
s-au prăsit
peste poate şi
dintr-odată şi fără milă
au fist secerate

doar bunul dumnezeu
distilat în miime
amarnic se mai înduioşa
şi bifa în registru
seccesiunea miilor de 
ierusalime

Senectute

sunt şi tineri care mă întreabă

bine, bine,
dar ce făceaţi

dumneavoastră atunci

păi, să vedeţi: 

pe vremea aia când nu eraţi
eu eram aşa
cel mai tare
că locuiam lângă distinsa
adăpătoare

dovada:
tăiam castraveţi cu
drujba
beam lapte
cu lada.
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O pasăre cântă 
în cel care nu sunt
O pasăre cântă în cel care nu sunt
iarba-i păscută de o altă iarbă

o, ştiu că tu eşti raiul neînceput
spre care-ntind şi eu o mână oarbă

din palmele tale beau însetat nesomn
o lacrimă surdă suflă spre noi

ce limpede e frunza pe care ne iubim
ferestrele respiră blândeţea unei ploi

Un foc vorbitor 
călătoreşte pe ape
Un foc vorbitor călătoreşte pe ape
în seminţe se face şi mai multă lumină

cel adormit în iarbă e sfâşiat de iarbă
ce limpede e poarta deschisă 
   de-o albină

ca un val mă izbeşte un fluture în piept
şi mi se-nseninează pământul 
   sub picioare

se-aude cum ţăranii întorşi de pe câmp
cu grijă-şi spală umbrele murdare

Eşti tristă ca o capcană 
de păsări cântătoare 
Eşti tristă ca o capcană de păsări 
   cântătoare
şi trupurile noastre ies noaptea 
   ca din mare

tu mereu eşti nepermis de frumoasă
pădurea se gândeşte să dea buzna 
           în casă

doar lacrimile mamei 
 ne mai aşteaptă-n gări
şi visurile ard ca nişte lumânări

trec singur printre luturi fără fund
şi păsări speriate în mine se ascund

acum rănile noastre sunt dureros 
   de departe
lumina tolănită în iarbă 
    mai citeşte o carte

şi iarăşi ne plesneşte 
  o toamnă peste gură
vai plânsul mamei mele 
  e-un fel de arătură

Poetul îşi trece mâna
fumegândă prin păr
Caii-au păscut distanţa dintre noi 
ura nu se mai vede de atâta iubire 

o lină corabie pluteşte-nspre cer 
şi arborii înfloresc de uimire

ninge frumos visul se face alb 
şi vântul ne ia somnul în răspăr 

poetul scrie încă o scrisoare 
            de dragoste 
şi-şi trece mâna fumegândă prin păr

Călare pe un fluture 
voi ajunge acasă
Şi somnul doarme cu ochii deschişi
sânii stelelor tot mai mult mă apasă

din maci îşi face câmpul felinare
călare pe un fluture voi ajunge acasă

e fragedă dovada din care-mi 
   fac cămaşă
sufletul meu îngenunchează-n 
   ninsoare

o, din pieptul atâtor învolburate femei
iese câte un prinţ frumos călare

Deodată vântul începe 
să clatine drumurile 
Iarba nu ştie încă nimic despre toamnă
cineva îmi lipeşte tristeţea 
               crăpată cu lut

tata îşi poartă viaţa şi securea pe umăr 
eu alerg în urma cuvintelor mele tăcut

deodată vântul începe să clatine 
      drumurile 
în gloanţe praful de puşcă 
    se ascunde de frică 

secundele intră zgribulite în casă 
iubito fă te rog singurătatea mai mică 

luna răsare tot mai des dintre câini 
păstorul e păscut de propria sa turmă 

mama îşi îndoaie lacrimile 
   ca pe nişte nuiele 
mâine cine ştie ce răni ne vor 
  ajunge din urmă

Scriu aceste rânduri 
într-un tren
Scriu aceste rânduri într-un tren
lângă mine stă mama bolnavă şi tristă

câmpia se întinde ca o blană de ren
aş şterge rugina de pe cer 
  şi nu am o batistă

trenul aleargă nicăieri nu opreşte 
oare câte veacuri trecut-au 
  de când am plecat?

pasărea în aer putrezeşte
ploaia cade întruna ca un păcat

mereu mi se spune să am totuşi răbdare
drumul se zvârcoleşte în mine şi plânge

mi-aş dori să merg singur pe o cărare 
şi trenul aleargă nicăieri nu ajunge

Eu voi adormi şi tăcerea 
va putea să înceapă
Pe buzele miresei trece un prinţ 
   de fum
întunericul vine şi scuipă prin pod

în braţele mele se zbate un drum
tu eşti între ieri şi-ntre mâine un nod

se aude cum câmpia se ridică spre cer
cum sfârâie umbrele noastre 
  luminoase pe apă

gândul tău e ca un copac înflorit
eu voi adormi şi tăcerea 
  va putea să înceapă

RODIAN 
DRÃGOI 

Poesis
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Noi suntem ce nu suntem
Doamne poţi să mă cerţi tu cât vrei
că uneori minte nu am
şi nici la cap nu-mi vine
însă tot Doamne mai ştii că am luciditate pentru semenii tăi
că sunt în toate facultăţile mintale când nu fac poezie
mărturisesc am rău de înălţime şi avioanele 
    sosesc cu întârziere
pe aeroportul meu dar sunt eu vinovată?
vezi bine am ajuns într-un punct pe care dacă pun degetul
mă doare Doamne
mă doare până la coastă
de ce mi-ai făcut coastă şi mai cu seamă de ce m-ai trimis aici
ca să fac poezie când ştii bine că ea nu există decât în mintea
semenilor tăi
aici se trăieşte din amintiri din altă viaţă
şi nu mai ştim dacă tu chiar trăieşti acolo
sau dacă o persoană Lazăr o fi trecut pe la noi
că nu mi s-a arătat niciodată mulţumit de salvarea lui 
         de la moarte

Emoţia
aveam şi eu momentele mele în care mă priveam fix 
           în oglindă
îmi amintesc
îmi apăruseră nişte dungi albe imaculate  pe la tâmple
la început nu am băgat de seamă
ba chiar m-am emoţionat
iată cât am crescut

când eram de opt ani
unu, doi, trei, patru, cinci, şase, şapte, opt
 şi-mi dădea careva ceva
mulţumesc
să creşti mare!

când am crescut  şi-am început să scriu 
de prin viaţa mea
despre vecini sau oameni pur şi simplu luaţi de pe drum
am înţeles mai bine sensul creşterii mele
dar nici atunci nu m-am emoţionat atât de tare 
     ca prima dată
dungile s-au înmulţit
el a îmbătrânit în cele din urmă şi-a pierdut memoria
„Tu vei uita de mamă şi de tatăl tău”

atunci la ce să-mi folosească emoţia
dacă nu la înmormântarea noastră

Euharistia trupului
mi-am învăţat trupul să tacă
şi l-am numit Cel Dintâi care-a tăcut
i-am dat iubire şi respect
apoi l-am culcat în suflet ca pe un prunc mult dorit
şi-am învăţat şi eu că trupul este sfânt şi rupt din Rai
atunci când tace

Notează în continuare
nu cred că mai trebuie să explicăm ceva cuiva 
sau să ne propunem exerciţii de imaginaţie  
nu foloseşte la nimic părerea de rău când răul este făcut 
când te lovesc în stomac şi din el ies fluturi hiperbolizaţi 
metafore şi multă ură 

frumosul dispare

o floare smulsă din mediul ei  
oferită cadou unei fiinţe dragi 
nu este soluţia pentru a trăi
m-ar ajuta cu ceva distanţa dintre două lumi 
sau apusul de soare când ai mitraliera la cap?
desigur ţi se vor arăta hărţi imense 
explicaţii cum că deoarece vezi tu 
însă tu nu vei asculta 
pentru că nimeni nu s-a născut ştiind că va fi 
şi orice zgomot care vine din exteriorul tău 
e o formă autistă de exprimare 
o cremă de tort făcută rapid 
cu reţeta renumitului doctor
trăim un secenariu băiete 
acum întoarce foaia 
notează în continuare

Mai zi-mi ceva despre asta
sunt peste tine o iarbă verde verde crescută
de o luciditate tăioasă în care dacă apuci să dormi
ar fi să mori fără întoarcere
însă dacă prin adormire ţi-a fost dat să mori
să nu prinzi teamă de carnea ta
căci foarte curând ea nu va mai fi
şi florile îţi vor sta aproape de ţărână

Eu tu şi mulţi alţii
uneori avem nevoie de două mame pentru a supravieţui
uite dragul meu fiu 
aceasta este o mamă din care tu ai  ieşit 
fără lacrimi
iar aceasta este cea din urmă 
femeia ce te-a iubit şi ţi-a îngrijit din răni
tu de ce nu vrei să orbeşti pentru totdeauna?

SILVIA 
BITERE

Poesis
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Expeditor: pierdut în verbul a trăi
Ar trebui să o sun pe Liana - femeia cu surâsul puţin 

obosit, unica mea prietenă. Nu îmi găsesc telefonul. În-
totdeauna îmi cumpăr genţi prea mici. O fac intenţionat. 
Asta mă ajută să uit de mine. Dar nu mă despart nicioda-
tă de suferinţele şi ciudăţeniile mele. Ascultătoare, ele îşi 
găsesc repede locul preferat sub tăcerea pleoapelor, eu 
fiind incapabilă să închid ochii bântuiţi de vise.

Azi am luat masa cu un marocan. El fălindu-se cu au-
rul expus la vedere, eu mândră că arătam foarte bine în 
blugii mei achiziţionaţi de la reduceri. În câteva cuvinte, 
sărace şi obositor pronunţate în engleză, a reuşit să mă 
facă să înţeleg că în ţara lor, atunci când inviţi pe cineva 
la masă, dacă gândeşti rău despre gazdă, acest rău se va 
întoarce împotriva ta.

Am zâmbit. Mi-a răspuns că zâmbetul meu ascunde 
multe, că este ca o picătură de miere care tulbură şi par-
fumează vinul virgin. În mai multe cuvinte, în arabă, ca să 
fiu sigură că îl impresionez, am ţinut să îi spun că privirea 
lui rămasă timbru pe decolteul meu îmi spune şi mai mul-
te, dar cu siguranţă nu va reuşi să audă vocea pielii. Am 
discutat îndelung şi comparativ despre religiile noastre, 
eu mâncând delicat, cu furculiţă şi cuţit, el spălându-şi 
degetele exemplar îngrijite, în tava unde era aşezat sin-
gurul fel de mâncare ce ţinea loc de prânz. M-a îndemnat 
să încerc şi eu să mănânc cu mâna.

Bunica spunea că doi oameni care mănâncă din ace-
eaşi farfurie, fără lingură, se vor întâlni şi pe lumea cealal-
tă. Asta l-a amuzat teribil. Era convins că cei care se unesc 
în viaţa primită de la Allah, tot aici devin umbre, gânduri-
le eliberate din întunericul nopţilor noastre aici se trans-
formă în cenuşă. În ceruri nu sunt lacrimi, nici vânt, nici 
deşert şi nici ploi, doar suflete fără teamă, cu linişti şi un 
singur anotimp. La despărtire a cerut permisiunea să îmi 
sărute glezna. Pentru el era o dovadă de maximă stimă 
arătată femeii. Am refuzat. Mi se părea penibil.

Prietena mea cu ochi ca frunza de mesteacăn s-a în-
drăgostit într-o zi de vineri. 

Imposibil am spus eu.
E ziua în care merge pe jos la birou, când devine cole-

rică, nu găseşte cheile în geanta ei cât China şi nervoasă 
mai aruncă câteva facturi neachitate. E vineri. Ar vrea să 
se roage, dar mâinile ei ar sângera. Acolo ţine ascunsă 

întrebarea modelată din sârmă ghimpată ruginită 
de lacrimile ei: “Doamne de ce m-ai părăsit?”

Nu se poate îndrăgosti vinerea. Şi-a lăsat ini-
ma lângă cutia milei la biserica din drum. Păstrase 
o monedă, dar nu se îndurare să îşi lase copilul să 
meargă pe jos la şcoală. M-am rugat să o mai gă-
sească vinerea viitoare tot acolo. Joi e zi de salarii. 
Bănuţul pentru schimb o va salva.

Dar cine sunt eu să judec? E vineri. Ar trebui să ţin 
post, mi-ar zice mama săraca, dacă nu ar rătăci pe aleile 
cu îngeri plângând încă tristeţile mele. Dar oricum vomit. 
Tot cu stomacul gol voi fi. Gândul că prietena mea, Liana 
s-a îndrăgostit mi-a provocat o contracţie gastrică dure-
roasă.

Nu este drept. Era stâlpul meu de rezistenţă, conşti-
inţa mea. Tocmai ea să mă dezamăgească atât de mult. 

Cea care se îndrăgosteşte mereu sunt eu.
Din mândrie şi mereu bolnavă să îmi trăiesc viaţa ca 

o piesă de teatru niciodată jucată pe scenă, eu mă îndră-
gostesc duminica. Nu ştiu ce restanţe au avut ursitoarele 
de reglat la naşterea mea, dar fiecare iubire am trans-
format-o într-o romanţă cântată de un pian dezacordat. 
Jalnic stăpân al destinului meu reuşisem să devin. Îmi 
dăruiam suferinţa ca o automutilare. Mirosul ei de fiară 
rănită mă bântuia şi acum.

Liana este îndrăgostită în fiecare zi a săptămânii. Une-
ori mă sună şi îmi povesteşte. Vântul tăios al neîncrederei 
se cuibăreşte în sufletul ei şi suferă. Eşti nebună, îi spun, 
într-o zi de luni, ziua când îmi place să fiu dură şi gravă, 
când încalţ pantofi cu toc şi îmbrac o rochie de culoarea 
vinului roze. Dar mă întreb dacă suferinţa prietenei mele 
are acelaşi gust cu a mea.

Eu am uitat să mă îndrăgostesc.
Duminica merg la cimitir. Aprind lumânări şi ard tă-

mâie la un mormânt străin, gândindu-mă la mama. Dar 
nu uit să îmi amintesc de mine povestindu-mi tainele 
unei bănci bătrâne, mâncate de carii ce se încăpăţânează 
să nu moară.

Oare pentru mine iubirea să fi fost un lux aruncat 
peste pustiu ca o fâşie de mătase peste o mare de nisip 
mişcătoare?

Liana a învăţat să se roage, iubitul ei să mulţumească 
lui Dumnezeu că a găsit într-o zi inima aceea lângă cuti-
uţa milei.

Eu am excelat reuşind să imit conul de pin - falnic şi 
funebru.

Mâine voi lua prânzul cu amicul meu marocanul. Poa-
te voi deveni mai umană şi mă va convinge că în această 
lume pot găsi totul, până şi eternitatea.

Voi încerca să mănânc cu mâna. Trebuie să aflu dacă 
mâncarea are acelaşi gust.

Într-o zi cineva îmi va săruta glezna.

ANDRADA 
MATEI
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BOTA

Bufniţa

În fiecare dimineaţă, oraşul pare un cântec, orice sunet, 
orice zgomot, orice mişcare se alătură semnelor unei 
compoziţii bizare pe care omul din cotidian o intonează 
atent, exact, cumpănindu-şi tema interpretărilor la 
ritmurile propriei vieţi. În spectacolul vast, concertul 
acesta explică traversările unui destin, individual sau 
colectiv în marea cronologie a lumii. Cu aceste gânduri 
traversa şi el piaţeta, ca să intre, apoi, grăbit, în clădirea 
teatrului municipal, răspunzând cu aceeaşi grabă la salutul 
celor care, de prin birourile administraţiei, ieşiseră la o 
ţigară acolo unde, la capătul coridorului, era întredeschisă 
una din uşile de acces la terasa instituţiei.

Se iviseră destule probleme în săptămâna aceea, 
primăria şi partidele, cu sau fără reprezentanţi în consiliul 
local, erau din ce în ce mai mult preocupate de activităţi 
preelectorale, într-o perioadă în care se anunţau lupte 
aprige pentru fotoliile din fruntea administraţiei, pentru 
posturi de conducere în instituţiile descentralizate. Alţii 
visau locuri în ierarhia judeţeană sau în parlament.

Oraşul pierduse multe. Economia, orientată cândva 
numai într-un singur domeniu, mineritul, nu mai avea 
sorţi de izbândă, fiindcă priorităţile câtorva îmbogăţiţi ai 
zilei erau acum altele, în orice caz acelea privind numai 
situaţiile în care câştigurile să vină imediat, fără prea 
multe etape de aşteptare şi fără prea mulţi intermediari. 
Oamenii îşi căutau servicii în alte părţi, destui plecaseră 
în Austria, în Italia, în Franţa şi Germania pentru munci 
minore şi, adesea, înjositoare, singurul scop al celor care, 
mai ales, lăsaseră familii în ţară, fiind acela de a alimenta 
cu speranţă şi a asigura temeiul zilnic al speranţei că toate, 
cândva, or să revină la normal.

În birou era un aer îmbâcsit de la fumul ţigărilor şi 
mirosul rachiului de prună. Ieri avusese o întâlnire cu un 
grup de prieteni, se pregătea festivalul muzical, în acest 
sezon întreg oraşul trăia în jurul evenimentului. În timp ce 
deschidea fereastra, intra femeia de serviciu să-l întrebe 

dacă-i vor aduce colegii cafeaua aici sau dacă el va merge 
s-o servească în camera de alături unde, conform unei 
tradiţii nu se ştie de când asumată, mai ales bărbaţii se 
adunau în zilele de luni să dezbată etapa recent încheiată 
la fotbal, să-şi facă planurile săptămânii care atunci 
începea, să facă sinteza evenimentelor din urbea lor 
pentru săptămâna care trecuse.

– Vin eu, acolo, zise el, iar femeia se grăbi, ieşind, să 
ducă răspunsul.

El căuta ceva în maldărul de fişe-conspect, hârtii, 
dosare doldora de pe masa de lucru. Nu prea suporta să-i 
facă nimeni ordine, în general actele se ordonau singure 
pe măsură ce teancul de pe masă scădea, însemnând că 
multe probleme, treptat, se rezolvau. Acum se adunaseră 
iar, era ca pe vremea în care îşi pregătea al doilea doctorat, 
pupitrul gemea sub încărcătura aleatorie de hârtii, caiete, 
cărţi cu semne de lectură aşezate la unele din pagini. Dar 
era inutil să crezi că ai aici o neorânduială anume, numai 
el ştia să se descurce în această dezordine aparentă. Şi 
s-a întâmplat, chiar atunci, să se deschidă brusc fereastra. 
Începuse vântul, dar el ştia mai demult că era semnalul. 
Începuse povestea…Luna era o roată mare de aur din 
poveştile bunicii…

*     *     *

Cornelia Bogdan traversa Strada Mare ca să intre în 
prăvălia lui Harter. Avea un paneraş plin cu ciupercile 
dăruite dimineaţă de doamna Szabó. Armina Schul îşi 
plimba căţeluşa. Poldi, proaspăt ferchezuită, privea la 
trecători, în vreme ce stăpâna ei tăifăsuia cu domnul 
Ferencz Kappler, finanţistul. Vorbeau chiar de căsătoria 
lui Radius Simon când în dreptul lor ajungea Lilike Reiter 
cu un dobermann argintiu. Nu-l mai scosese demult 
pe Corso. Uriaşul exemplar dă cu ochii de Poldi care, la 
vederea lui, ţâşni printre picioarele Arminei ca să intre 
pe uşa larg deschisă a magazinului. Dar, cum era în lesă 
şi cum stăpâna ei nu era atentă, palavragind cu Ferencz 
Kappler, zmucitura căţeluşei o trase brusc pe Armina Schul 
spre interiorul prăvăliei, răsturnând-o în uşă pe Cornelia 
Bogdan. Ciupercile se risipiseră şi ele, în cădere Armina  
sfărâmând  paneraşul  Corneliei,  spre  marea  mirare a lui 
Kappler, care abia acum pricepu ce se întâmplă.

Câinii – urmărit şi urmăritor – traversară în fugă 
prăvălia şi, până să prindă de veste bătrânul Harter, au 
ajuns în dosul tejghelei. Hărmălaie mare, zgomot de vase 
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emailate rostogolindu-se din rafturi. Între scâncetele 
căţeluşei şi hămăitul furiosului dobermann nu mai era 
decât o distanţă foarte mică. Poldi văzu salvarea în uşa 
întredeschisă a magaziei din spate. Îşi luă un ultim avânt 
şi ţâşni ca o săgeată înăuntru, chiar în clipa când dulăul, 
somat de Lilike Reiter, se hotâra să renunţe.

Prăvălia era deja plină de curioşi, moşul Harter 
bombănea înciudat. Rafturi în dezordine, pe jos coasele 
„Leo Winkler” lângă secerile „Ciklowa”, cuiele Kriegner 
lângă pomada „Vertes Ludovic”. Damigenele cu „elixirul 
de stomac al lui Raditz” se spărseseră şi fluidul devenise 
un pârâiaş veritabil care se scurgea în stradă şi, de aici, în 
gura de canalizare.

Harter, de faţă cu Lilike Reiter şi cu Armina Schul, nota 
în scriptele lui inventarul, după cele întâmplate. „Chită 
paguba, vai, vai…Chite client perdute astezi, fratelor!” 
Lilike era mai liniştită, dobermannul nărăvaş fusese luat 
acasă de băiatul lui Gyula Bauer. În  schimb, Armina  
tremura  de  spaimă: cum  să  se-ntoarcă acasă fără Poldi, 
căţeluşa lor! Dar unde-i căţeluşa? „Tomnule, da’ de unde 
tracu se ştiu de căţeaua? Hai?...Se vină tomnu Schul se 
vedem cum facem cu paguba. Asta-i acum, un chinele…” 
Moşul Harter era furios, mâna îi tremura de nervi. 
Trântise creionul între filele registrului şi ieşise de după 
tejghea să-l întâmpine pe domnul Pal Fitz, notar general, 
rudă cu Harterii. Venise fiindcă Moşul  trimisese după 
el, îşi închipuise că în prăvălie călcaseră hoţii. „Bai mare, 
Pali. Dezastăr”,au fost  cuvintele  lui  Harter. „O  nimica  
toată”,îl linişti domnul Fitz după ce se dumiri în legătură 
cu ciudatul eveniment. „Nicidecum – se oţăra Harter. 
Vreau să mi se-ntoarcă paguba. Lucrurile astea cine le mai 
cumpără mâine?”

Lilike voia să plece: „Stai aşa, tomnişoară, stai că n-am 
gătat…” Între timp, Armina căuta prin magazia în care-
şi găsise refugiul salvator căţeluşa. Nimic şi iar nimic, 
intrase-n pământ. „Dacă nu-i, nu-i, poate a ieşit în stradă 
şi noi n-am văzut. Hai şi semnează aici. E un proţest-
verbal. Aici scrie că plătiţi amândouă.” Domnul Harter era 
hotărât. Domnul Fitz voia să scape de o grijă în plus: „Se 
poate rezolva altfel, vărule.” Dar Harter, nu şi nu, paguba 
trebuie plătită. Găsiră şi martorii.

A venit Reiter, lucrurile s-au rezolvat, achitând el şi 
pentru Armina. Care s-a întors acasă, necăjită, de grija 
lui Poldi, căţeluşa. Apoi a venit seara, pe străzi lumea s-a 
rărit, trăsurile mai aduceau din gară în Montana ultimii 
muşterii, luna era o roată mare de foc din poveştile bunicii. 

Dar noaptea aceea a mai avut şi o altă întâmplare oraşul 
nostru. Magazia din spate a lui Harter avea să fie călcată 
de hoţi. Doi tineri din satul de dincolo de munte au crezut 
că pot râvni la munca şi avutul Moşului, au forţat uşa din 
fier şi au intrat, furişându-se printre stivele de saci şi lăzi 
cu marfă, în prima încăpere: cutii de conserve, cafă, tea, 
şucalată. Au intrat în a doua încăpere. Nişte ghete – unul; 
un „peind-tallon” cu vipuşcă – altul. De pe un raft scânteia 
în pâlpâirea flacării de felinar pe care îl ţinea unul din 
băieţi, pântecul unei sticle de liquer „Schömichen”. Dă să 
o apuce şi deodată, din  hamacul  atârnând  între  două  
stelaje  din mijlocul încăperii, se dezlănţuie lătratul nervos 
al căţeluşei Poldi. Furii au rămas înmărmuriţi, înfricoşaţi. 
Căţeluşa lătra disperată când a venit domnul Harter cu 
„şăgârtul” de prăvălie şi i-a surprins pe îndrăzneţi. S-au 
aprins luminile, a apărut, la chemarea ucenicului, poliţaiul 
de rond şi i-a dus pe cei doi hoţi la secţie.

A doua zi, Harter neni a venit de dimineaţă la familia 
Schul, pe străduţa din spatele Morii de Foc, a bătut la 
şolocatul salonului de la intrare, i-a spus gazdei că Poldi, 
căţeluşa, e teafără, Armina să nu-şi mai facă griji. Ba, mai 
mult, nenea Schul să vină la păvălie unde îl aşteaptă Moşu’ 
Harter ca să desfacă un butoiaş de vin, la podrumul din 
via de pe Prisaca. Şi a fost iar o chermeză pe cinste între 
vecini, pe cheltuiala lui Harter, tata a lăsat scris în jurnalul 
său cum Salasovici a adus cu birja ceata chefliilor din deal 
şi până în centru, seara târziu; Harter adormise, Schul 
flutura deasupra capului halba goală (băuseră vinul cu 
halbele de bere) iar Reiter frământa burduful harmonicei 
dăruită de un prizonier rus, în Lemberg. Toată săptămâna 
aceea lumea vorbea de isprava lui Poldi, căţeluşa Arminei, 
care a salvat de hoţi prăvălia domnului Harter.

*     *     *

Am ajuns când basmul unei seri cobora cu promisiunea 
împrimăvărării. A fost, mai întâi, frumuseţea unei zile de 
la începutul acestui martie capricios, cu invitaţia lui Vasile 
Mărcuş, de câteva ori repetată, după prima săptămână a 
lui ianuarie şi până acum, a mai fost şi dorinţa mea de a 
înţelege mai bine acele istorii despre loc spuse de tata în 
anii din urmă.

Sigur că, odată intraţi în curtea largă, încercam să 
identific Castelul prin ceea ce-mi oferea, acum, realitatea. 
Şi mi se păreau nepotrivite, în raport cu ceea ce-mi 
imaginam până atunci, aliniamentele clădirilor scunde, 
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în stânga şi în dreapta spaţiului. Mă aşteptam la imobile 
cu două caturi, la asocierea aceea de arhitecturi, decoruri 
şi interioare care, împreună, într-o alăturare fascinantă, 
să-ţi amintească de cărţile copilăriei. Nimic, totul e sterp, 
sărăcăcios, nu există argumente care să-ţi stârnească 
imaginaţia.

Dinspre curtea din spate, din penumbra unui portal, 
venea spre noi un personaj ciudat, nici tânăr, nici bătrân, 
un spelb care, însă, arăta proaspăt, ca un efeb din alte 
vremuri.

– Bine te-am găsit, Baroane!
Tonul cu care-l salutase Vasile Mărcuş era, desigur, 

familiar. Bătrânul privi spre noi, zâmbi. Ochii, mici în 
orbite, clipeau repede.

– Bine-ai venit, băiete! Bine-ai venit!
Apoi, se retrase în umbra portalului din care mai 

devreme se  ivise, întâmpinându-ne. Abia  când ne-am 
mai apropiat, am  văzut  că  aceste  coloane  mascau, în 
stânga, intrarea  într-o locuinţă scundă. 

– Pe vremuri, slugile curţii aveau aici apartamentul lor, 
explica Vasile Mărcuş. Noi, însă, o luăm pe aici.

 În stânga se deschidea o uşă dublă, masivă, din 
stejar lucrat de artizanii locului, probabil, şi o scară în 
spirală ducea la catul de sus. Am parcurs traseul într-un 
semiîntuneric care, pe mine, mă neliniştea. Parcă ne-
ar fi aşteptat, la etaj, odată ajunşi, oameni dintr-o altă 
lume, să ne sperie. Eram, totuşi, la vremea când viziunile 
mele de nefericit poetastru, nerăbdător să port mantila 
gloriei, îmi grăbeau opiniile, constatările. Deşi mai ştiam 
că obnubilaţia, care nu întotdeauna e afazie, marchează  
şi  o  judecată  strâmbă, înjumătăţită. Mi-aminteam cum 
în copilărie, la Lupeni, un prieten de joacă, suferind de 
alexie, acea nenorocită incapacitate de a citi, se bucura 
de răgazul grupului nostru, după ce aduceam o nouă 
carte de la librăria oraşului, aflând minunate lucruri 
dintr-o lectură făcută cu voce tare de către unul dintre 
noi. Dar atunci se întâmpla un lucru foarte  interesant, iar 
pentru mine evocarea unui moment răscolitor. Prietenul 
continua, de la finalul acelei lecturi, să brodeze el însuşi o 
poveste, vădind o imaginaţie atât de frumos, de fastuos 
ornamentată, încât eu îl invidiez şi-acum.

– Am ajuns!...
Vasile Mărcuş a spus asta ca pe o uşurare. Ca şi mine, 

omul fuma. Dar era mai în vârstă decât eram eu şi poate 
că asta se simţea în tusea tabagică, e drept, în episoade 
rare necăjindu-l.

Coridorul era lung şi aducea cu pridvorul caselor de 
piatră din Valea noastră. Acesta era, în spaţiile dintre 
stâlpii de sprijin, închis în sticlă şi atunci m-am gândit la 
un vechi sacnasiu turcesc, la care intrarea, cel mai adesea, 
se făcea la limita străzii. Pe latura dreaptă, mai multe uşi 
erau, desigur, intrări în încăperile Castelului.

– Să-ţi pun valijoara aici, mai zise Vasile Mărcuş şi-mi 
luă bagajul ca să-l aşeze la picioarele unui cuier din coarne 
de căpriori care completau, ca un ansamblu ornamental, 
chenarul unei oglinzi mari.

Apoi, el deschise o uşă, la capătul coridorului. Şi 
atunci am intrat în salonul despre care, în Deva, îmi tot 
povestea prietenul meu. Era clarificarea unei fantasme. 
Începutul de poveste. Peisajul lui Sava Henţia, o pictură în 
ulei, de dimensiuni mari, acoperea aproape tot peretele 
din partea opusă intrării noastre. Era satul, satul de 
odinioară, cu uliţa centrală şerpuind pe clina dealului, 
printre case şi pomi, până la poarta Castelului. Un peisaj 
fără oameni, pustiit, măcinat de melancolia unor culori 
vii. O relicvă luminoasă din întunecimile unui trecut nu 
prea îndepărtat.

Dar multe case nu se schimbaseră. Erau cele întâlnite 
de noi astăzi, după ce autobuzul cu care am venit din Deva 
ne-a debarcat în dreptul sediului C. A. P. şi după ce am 
străbătut vechiul traseu până la Castel. Impresionat de 
pictura lui Sava Henţia nu l-am auzit prea bine pe Vasile 
Mărcuş, care ieşise din încăpere ca să revină cu o sticlă 
din vinarsul cadorisit nouă de prietenul Lucian Pârva din 
Simeria.

– Să ne aşezăm şi să degustăm din licoarea pe care 
ne-o oferă recolta de prune din livada prietenului nostru. 

Abia la râsul lui de propriul său construct retoric-
jucăuş, am înţeles şi eu că e vremea să mă bucur de 
frumuseţea şi misterul acestei seri de martie. Afară ţârâia 
ploaia pe pervazul ferestrei în ogivă, iar aici s-au aprins 
becurile policandrului sporind geometriile ornamentate 
cu graţie şi farmec ale unui mobilier fastuos. Un armoar-
servantă cu sertare grele, chenăruite în parură simplă, 
rafturile unei biblioteci înţesate de cărţi din alte vremuri, 
toate legate în piele sau în imitaţie, apoi masa aceasta, şi 
ea purtând patina unor întîmplări de demult, scaunele din  
altă epocă, modelele interesante de pe postavul cu care 
au fost capitonate.

Vasile Mărcuş pusese deja în pahare. Şi am închinat 
pentru miracolul acestei seri.
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În uşă se auziră câteva bătăi timide, apoi în birou intră 
o asistentă având o figură de fumătoare înrăită, aducând 
odată cu ea un miros apăsător de tutun. Şi acru în draci. Ai 
fi zis că ea însăşi era făcută dintr-un fum puturos de ţigări 
de contrabandă.

– V-am adus dosarul domnului Anghel.
Îi întinse un dosar cu coperte maronii, pe care Ioana 

îl luă şi-l aşeză pe masă. Nu-şi aminti când îl ceruse, dar 
dădu de înţeles că era preocupată de acest dosar, pe care 
îl deschise, după care îi făcu semn asistentei că poate 
pleca.

Foile de observaţie de la Spitalul Municipal din Câmpeni, 
radiografii, diagnostice neclare şi care se contraziceau la 
câteva zile. Medicamente administrate. Diagrame. Foaia 
de transfer la Spitalul de la Voila. Nu o interesa câtuşi 
de puţin nici una din foile pe care le întorcea una după 
alta, în ordinea în care erau aşezate în dosar. Era sigură 
că nimic din ce era acolo nu era relevant pentru situaţia 
lui Cristian. Sau mai degrabă cazul său. Nu-şi dădea însă 
seama ce putea fi, dar era sigură că era altceva. 

Deşi de formaţie ştiinţifică severă, Ioana era deschisă 
şi altor idei şi concepţii ce nu prea aveau legătură cu ceea 
ce ştiinţa postula ca fiind lucruri de necontestat. De pildă, 
faţă de ceea ce se numea parapsihologie ori paranormal, 
lucruri despre care până în 1989 nu prea se vorbea, dar 
care imediat după aceea deveniseră domenii de studiu şi 
aprofundare, cu reviste mai mult sau mai puţin serioase, 
editate de indivizi ce ştiuseră să rostească la timp formula 
magică prin care deschiseseră această peşteră a lui Ali 
Baba. Plus că apăruseră, imediat după ’90, tot felul de 
bioenergeticieni de dincolo de Prut, care făceau bani 
frumoşi prin utilizarea unor „puteri extrasenzoriale” cu 
ajutorul cărora promiteau că pot rezolva mai orice boală, 
în faţa căreia medicina alopată rămăsese cu mâinile legate 
la spate şi rezemată de zid. Zecile de tomuri pe aceste 
teme, şi în special cărţile lui Raymond Moody, Lazarev 
şi alţi autori celebri o făcuseră să creadă că, mai ales 
specialitatea ei, care de multe ori reuşea să remodeleze 
psihicul uman aşa cum un olar putea da altă formă bucăţii 
de lut din care nu-i plăcea ce ieşise, avea legături mai mult 
decât strânse cu acest domeniu. Dacă nu cumva erau 
faţete diferite ale aceluiaşi obiect, precum capul şi pajura 
pe feţele unei monede.

Ioana se ridică de pe canapea şi o porni cu paşi 
precipitaţi spre pavilionul în care, singur într-un 
salon de „protocol zero”, se afla Cristian. Personal 
dăduse dispoziţie să fie dus acolo şi supravegheat 
non-stop de cei mai buni asistenţi ai ei. Când intră în 
salon, îl întrebă din priviri pe asistentul ce stătea la o 
masă şi rezolva sudoku, dacă a intervenit ceva între 
timp. Nu, dădu acela din cap şi împinse într-o parte 

revista. Se ridică apoi de pe scaun şi se apropie împreună 
cu Ioana de patul în care se afla Cristian. Îl hrăneau 
artificial. Apoi, medicamentele îi erau administrate 
tot intravenos. Punga cu glucoză era pe terminate, şi 
asistentul închise micul robinet lăsând să se scurgă în 
vena lui Cristian doar lichidul ce se mai afla pe furtun. Îi 
trase apoi Ioanei un scaun lângă pat, iar aceasta se aşeză 
oarecum nemulţumită.

Cu dosarul maro în mână, Ioana îl privea pe Cristian şi 
încerca să înţeleagă ce se întâmpla. Pentru că totul sfida 
orice învăţase până atunci, precum şi întreaga cazuistică 
a Spitalului în care lucra de când terminase secundariatul. 
Mai degrabă se apropia de lecturile sale din literatura de 
parapsihologie şi religie. 

În toate zilele de când îl adusese pe Cristian la Spital, 
întorcându-se, spre seară, acasă, Ioana intra de fiecare 
dată în biserica unde oficiau doi fraţi cu har, se zicea, 
şi întârzia mult în faţa icoanei cu Maica Domnului. Se 
aşeza în genunchi şi stătea aşa, minute întregi, fără să 
fie capabilă să rostească ori să gândească fie şi un singur 
cuvânt. Stătea în genunchi şi tăcea. Câteodată îi curgeau 
lacrimi pe care nu le ştergea, lăsându-le să alunece şi 
să se oprească ori să cadă acolo unde voiau, ca şi cum 
erau nişte mici fiinţe înzestrate cu liber arbitru, singurele 
martore ale acestor clipe de desperare pe care nu avea 
cu cine altcineva să le împartă. Era sigură că Fecioara ştie 
ce vrea să o roage şi aştepta ca aceasta să facă aşa cum 
crede că e mai bine. Se ducea apoi acasă, în apartamentul 
ei situat în unul dintre blocurile din preajma parcului „de 
la soldat”, punea un cd cu muzică de pe vremea liceului şi 
bea un pahar cu vin Lacrima lui Ovidiu. Nu mânca nimic, 
mulţumindu-se în fiecare zi doar cu ce ciugulea din ceea 
ce-i aducea, la prânz, şefa cantinei Spitalului. 

Cristian era acoperit cu un cearşaf curat, de un alb 
chinezesc, mirosind a apret parfumat, adus de Ioana de 
acasă. Dormea. Dormea profund, de când avusese acel 
accident despre care nimeni nu putuse să dea vreun 
amănunt în ce fel se produsese. Doar presupuneri. 
Bănuieli. Dacă nu cumva fusese o tentativă de sinucidere, 
cum se mai vehiculase, lucru pe care însă Ioana îl 
respinsese din capul locului. 

– De ce nu vreţi să acceptăm şi această variantă? o 
întrebase doctorul Miroiu, tipul cu barbă à la Freud, cu 
care o văzuse Cristian când venise la Spital ca s-o caute 
pe Rodica.

Erau, lângă ea, în acea primă vizită impresionantă, toţi 
medicii Spitalului, de la care Ioana voia să afle părerea 
fiecăruia în parte. 

IULIAN 
MOREANU

Prozã
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– Pentru că nu ar fi fost în stare de aşa ceva.
– Dacă nu vă supăraţi, doamna director, interveni un 

altul, şi dacă-mi permiteţi, cum de sunteţi atât de sigură 
în legătură cu acest lucru?

– Pentru că… pentru că… se bâlbâi Ioana, pentru că aşa 
cred, pur şi simplu! 

„Pentru că îl cunosc foarte bine, zicea în gând, şi ştiu că 
nu ar fi în stare de aşa ceva.”

Nu era un argument, desigur, dar, cum ar fi putut să 
le spună că leguma aceea din faţa lor, căreia ea îi acorda, 
neînţeles de nimeni, o atât de mare atenţie, fusese iubitul 
ei? Cine altcineva în locul ei ar fi putut să mărturisească 
aşa ceva? 

Nimeni nu îndrăznise să întrebe mai departe şi fiecare 
a înţeles singur ce-a vrut, din faptul că directoarea aducea 
în fiecare dimineaţă da acasă de la ea un nou cearşaf alb 
pentru Cristian.

Se ridică de pe scaun şi se aşeză pe pat, cu grijă, ca să nu 
deranjeze cumva pacientul, şi aranjă un colţ al cearşafului 
de sub care ieşea jumătate din talpa lui Cristian. Deschise 
dosarul şi se uită de formă prin el, mai mult de impresie. 
Asistentul o privea respectuos, ca un servitor ce ar fi sărit 
să îndeplinească imediat orice poruncă a stăpânei. Ioana 
arătă cu degetul un pahar de pe masă, iar asistentul îl 
umplu cu apă minerală dintr-o sticlă pe care o scoase din 
frigiderul aflat lângă fereastră. Bău puţin, apoi înmuie un 
deget şi-l apropie de gura lui Cristian. Nici o reacţie. 

Asistentul îşi întoarse privirea într-o parte. Adevărul 
era că îl surprindea, ca de altfel pe toţi, interesul aparte 
al directoarei pentru acest pacient aflat de atâtea zile în 
stare de profundă inconştienţă, dar nu îndrăznea să se 
gândească la nimic. Într-un moment prielnic, se uitase cu 
mai multă atenţie în dosarul său, iar din copia după cartea 
de identitate a constatat că acesta se născuse într-un oraş 
aflat la câţiva kilometri de satul natal al doctoriţei. Atât. 
Insuficient pentru a trage o concluzie. Îşi zisese că poate 
se cunoşteau, cumva, eventual absolviseră acelaşi liceu 
din Munteni şi atât, mai departe nu merse cu gândul.

Stând alături de Cristian, incapabilă să înţeleagă ce se 
întâmplase cu el, Ioana se trezi rugându-se în gând, aşa 
cum nu o făcuse niciodată, nici măcar în biserică: „Nu îl lua 
încă la tine, Doamne! Nu îl lua! Nu mi-l lua!” Repeta şi tot 
repeta aceste cuvinte, iar la un moment dat se opri şi se 
întrebă dacă nu cumva spusese vreun cuvânt cu voce tare. 
După indiferenţa asistentului care se postase în dreptul 
ferestrei deschise pe unde intrau zgomotele curţii pline 
de bolnavi gălăgioşi, înţelese însă că nu scosese nici un 
sunet. Asta dacă nu cumva o făcuse totuşi, iar asistentul 
simula indiferenţa. 

Se opri din rugăciunea aceea de laic needucat, ajuns 
la ananghie, şi se întrebă ce se petrecuse cu ea. Un gând 
ticălos o făcu să-şi spună că totuşi, acest bărbat, cu 
care se iubise de atâtea ori într-o tinereţe pierdută într-
un trecut ce parcă nu mai avea capăt, făcuse dragoste, 
în aceeaşi tinereţe, şi cu pacienta sinucigaşă, aflată în 

pavilionul femeilor şi repartizată tot de ea, de asemenea, 
într-o rezervă exclusivistă. Cum putuse să facă aşa ceva? 
El, care, încă elev fiind, ţipase cât îl ţinuse gura, cu mâna 
ţinând strâns crucea de fier de pe poarta bisericii, că vrea 
să se însoare cu ea, iar ea să-i promită atunci, pe loc!, că-l 
va lua de bărbat?! El, căruia ea i se dăruise ca o nebună, 
într-o noapte, pe plaja din Costineşti, încă rămasă caldă 
după arşiţa de peste zi? El, care, după aceea, o putea avea 
oricând, în aproape orice loc, în mod necondiţionat? El, 
cu care se iubise, ca doi iresponsabili ce erau, fără teama 
că îi va surprinde cineva, pe străduţele semiluminate din 
jurul căminului medicinistelor, Belvedere, unde ea locuise 
doi ani? El, cu care urma să se mărite, nemairămânând 
decât să se stabilească data nunţii? Cum de putuse să o 
abandoneze fără nici un motiv şi fără nici o explicaţie şi să 
se încurce cu eleva aceea? Cum?

– Aţi zis ceva, doamna doctor? o întrebă asistentul, 
revenind de la fereastră şi postându-se în faţa ei, gata să-i 
asculte o eventuală solicitare.

– Mă întreb cum de nu-şi revine, din moment ce nimic 
nu pare în neregulă, zise Ioana pe nerăsuflate şi privind 
de formă monitoarele de pe masă, ca şi cum se aşteptase 
la o asemenea întrebare, astfel încât replica ei să pară 
autentică.

Asistentul se lăsă păcălit şi făcu o figură de om mirat, 
depăşit de situaţie. Dacă nici doamna doctor, care era o 
somitate în domeniu, nu înţelegea, ce se putea aştepta 
de la un biet asistent? Se întoarse la geam şi intră în vorbă 
şoptită cu cineva de afară.

„Nu am să înţeleg niciodată de ce ai făcut asta”, i se 
adresă Ioana în gând lui Cristian, privindu-l cum vegeta 
sub cearşaful foşnitor de apretat ce era, cu ochii închişi 
şi mâinile drepte, întinse pe lângă trup, de parcă fusese 
pregătit pentru o intervenţie chirurgicală. Cine l-ar fi 
văzut pentru prima oară nu ar fi putut spune dacă acesta 
mai trăia sau nu. Cearşaful nu se mişca deloc odată cu 
respiraţia sa, neputând să-ţi dai seama dacă mai respiră 
ori nu. Ioana ştia însă sigur că lupta pentru viaţa lui,  fiindcă 
unul dintre aparatele la care era conectat Cristian indica 
un puls incredibil de mic, de doar opt bătăi pe minut. De-a 
dreptul imposibil! La limita exitusului.

„De ce mi-ai făcut asta?” continuă Ioana să-l întrebe, 
convinsă că într-un fel anume Cristian îi auzea gândurile. 
Nu avea cum să nu le recepteze în modul acela subtil care 
deocamdată scapă ştiinţei, ori poate că aceasta nu este 
încă pregătită să îl accepte decât ca pe o ipoteză exotică, 
optimistă, dătătoare de speranţă pentru rudele celui în 
cauză. „De ce ne-ai făcut asta?”

Se trăsese la faţă, pierduse multe kilograme de când 
se afla în starea aceasta vegetativă, îi crescuse şi barba, 
o barbă în care predominau firele albe, şi care îi stătea 
bine, ba i-ar fi stat şi mai bine dacă nu ar fi slăbit atâta, 
căpătând aspectul de om chinuit de boală.

(fragment din vol. II al romanului „Năvala norilor”, 
în lucru)

Prozã
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Vitamine pentru cei bătrâni...

Nea Fănică îşi iubise nevasta, asta e clar. O iubise cu 
simplitatea omului neşcolit, fără farafastâcuri romantice 
şi aşteptări disproporţionate comparativ cu realitatea, 
dar mândru, fără să spună direct, că avea femeie mai 
sprinţară la minte decât el, descurcăreaţă şi cu anturaj 
din care prinsese o spoială de educaţie, printre acele şi 
materialele ei de croitoreasă de lux. Madam Popescu, 
consoarta, reuşise chiar să şi citească o carte, alegerea 
ei fiind cel puţin dubioasă din moment ce subiectul trata 
problema vikingilor. O lungă perioadă n-a mai vorbit 
decât despre ”vicinghi”, iar noi, tot citând-o, ne-am trezit 
că trebuia să ne gândim de două ori înainte de a deschi-
de gura, altfel mai repede ne venea pe limbă cuvântul 
masacrat decât cel corect. Erau chiriaşii noştri de zeci de 
ani, de când primăria, pe vremea regimului comunist, 
avea dreptul de a decide cu cine să-ţi împarţi acoperişul 
dacă era casa prea mare. Ei ocupau camerele din spate 
şi una din bucătăriile de vară, aflate vizavi de casă. Lângă 
peretele bucătăriei aveau o masă mare de lemn pe care, 
când vremea permitea, se desfăşurau toate operaţiunile 
culinare, pentru că la Popeşti se gătea ca pentru un 
batalion, deşi erau numai ei doi şi uneori, vara, mai picau 
în vizită nişte rubedenii prin alianţă, dar nu mai mult de 
o zi, două. 

În halat trei sferturi, pusă la punct, Florica dirija 
oalele de pe aragaz şi executa meticulos tăierea legu-
melor pe tocător, în vreme ce nea Fănel, cu mânecile 
suflecate ori în maiou, se îndeletnicea cu treburile mai 
grele, spăla carnea sub jetul de la cişmea, aducea câte 
ceva din pivniţă, făcea piaţa şi, din când în când, mai 
protesta contra directivelor şi bruftuluielilor nevestei: 
-Da’ mai lasă-mă, cucoană, că m-ai înnebunit, ce mă tot 
aia, aia, că acu’ zic una...

Femeia avea şi ea partea ei de dreptate pentru că, deşi 
era robust şi harnic, făcea parte dintre executanţii care 
au permanent nevoie de ordine precise, scurte şi clare. 

ODETTE 
BOTA

Într-o dimineaţă a copilăriei mele am asistat la următorul 
dialog între el şi mătuşă-mea:

– Nea Fănică, te duci cumva alături, la alimentara?
– Păi, mă duc, că vrea cucoana mea una-alta.
– Îmi iei şi mie un litru de lapte, te rog?
– Lasă că-ţi iau.
Apare după vreun ceas şi jumătate cu o plasă cu 

diverse şi alta din care ieşea o sticlă cu lapte. Îi întinde 
mătuşă-mii sticla goală.

– N-am găsit lapte, doamna Odette.
– Păi ăla din plasă, ce-i? 
– Ăsta e de la Piaţa Matache. Mata mi-ai zis să-ţi iau 

de alături şi alături nu mai aveau.
Una peste alta, însă, o duceau bine. După ieşirea 

la pensie nea Fănică se învârtise de un post bun la 
cimitirul evreiesc, ca om bun la toate; avea şi de acolo 
salariu bunicel, ciubucuri gârlă de la cei ce aveau de 
aranjat mormintele familiilor, plus ajutoare în alimente 
şi îmbrăcăminte primite de la Comunitatea Evreiască de 
două ori pe an, ca un angajat destoinic ce era. Madam 
Popescu era croitoreasă iscusită, cu clientelă aleasă de 
la care mai cumpărase în timp ba o haină de blană, ba 
nişte tacâmuri de argint sau veselă de porţelan marcat şi 
câteva bijuterii, cum avea şi pe vremea aceea orice femeie 
care se respecta. Nu le foloseau aproape niciodată, dar le 
plăcea ideea de a fi acolo „la nevoie”. 

În fine, pe la şaptezeci şi cinci de ani nea Fănel rămase 
văduv; nu chiar pe nepusă masă, dar tot sperând că boala 
de inimă a Floricăi ar mai putea fi ţinută în frâu timp de 
ceva ani, cu îngrijiri bune şi medicamente potrivite. N-a 
fost să fie, aşa că singurul lucru ce-i mai rămăsese era 
să o jelească oricui avea un moment să-l consoleze şi 
să-i facă nişte parastase de pomină cu mese întinse ca la 
nuntă, mâncăruri multe şi de soi, băutură la discreţie şi 
vase bogate. Venea seara să se consulte cu noi, în special 
cu mătuşa mea care avea mai multă răbdare şi pe care el 
o socotea mai pricepută în treburile astea. Avea nevoie 
de ajutor să întocmească lista de cumpărături, nu care 
cumva să uite ceva esenţial. Se aşeza ţeapăn pe scaun şi 
începea: „Dau aşa: măsline, caşcaval, etc.” Expresia asta 
cu „dau aşa” ne-a rămas ani de zile şi de câte ori plănuiam 
o masă pentru musafiri ne tăvăleam de râs folosind-o. 
Plângea ca un copil, cu lacrimile rostogolindu-se pe 
obrajii rozalii: „cum să trăiesc eu fără Florica mea, de ce 
m-a lăsat tocmai acum la bătrâneţe, ce mă fac fără ea, 
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mai bine muream eu să ştiu o socoteală, că ea nu merita 
să se ducă aşa...am bănuiala că mă duc şi eu repede să-i 
ţin de urât pe lumea ailaltă, la ce să mai rămân aicea...” 
Toată lumea îl îmbărbăta cu căldură, aveam toţi grijă să 
nu se simtă singur, nepoţii îl vizitau, cu noi era tot timpul 
în curte, iar seara venea să stea de vorbă cu mătuşă-mea:

– Doamna Odette, ai văzut filmul de-aseară?
– N-am avut când, nea Fănică. Despre ce-a fost?
– Aaah, păcat că l-ai pierdut!... Era cu nişte ălea de 

veneau aşa, de nici nu le vedeai şi pe urmă a apărut şi unu’ 
care făcea, cum să-ţi zic eu să mă-nţelegi, grozăvenie, ce 
să mai...

Treptat-treptat nea Fănică începuse să se mai lumi-
neze din durerea sfâşietoare, era mai liniştit, vorbea mult 
mai rar de răposata Florica şi părea să-i revină pofta de 
viaţă. Cam la şase luni după înmormântarea nevesei, îi 
bătu mătuşă-mii la uşă într-o seară, anunţând-o că vrea 
să vorbească ceva serios cu ea. Gândind că mai plănu-
ieşte vreun parastas, îşi luă conştiincioasă carnetul şi 
pixul ca să-i facă lista de cumpărături. 

– Doamna Odette, vreau să te întreb ceva că eşti 
femeie deşteaptă şi cu experienţă de viaţă. Ce părere ai,  
o fi păcat să mă însor iar? Nu de alta, dar n-au trecut 
decât şase luni. Că Florica, Dumnezeu s-o ierte, a fost 
femeie cumsecade, dar a bolit ani de zile ţinută cu medi-
camente; părea ea că-i bine, dar mi-era şi frică să mă 
ating de ea, ori eu sunt bărbat în putere şi parcă mi-ar 
prinde şi mie bine o femeie adevărată alături. Ce dacă am 
şapteşcinci de ani? Sănătos sunt, bani am, mă ia şi una de 
douăzeci de ani, dacă vreau.

Prostită, mătuşă-mea rămăsese fără replică. În primul 
moment a crezut că, de durere, nea Fănică îşi pierduse 
şi bruma de minte pe care o mai avea. Numai că omul 
turuia fericit şi sigur pe el. Cunoscuse o doamnă. Asisten-
tă medicală, divorţată, cu o fată care locuia în Germania. 
Cu apartament în Floreasca. Voia să-l ia să stea acolo 
pentru că e mai comod decât la curte, urma doar să-i 
spună şi fiicei ei, apoi avea să aibă loc şi mutarea. Şi 
cireaşa de pe frişcă: avea doar patruzeci şi cinci de ani şi 
se îndrăgostise nebuneşte de el, iar el de ea. Nea Fănică 
plănuia să o invite la curte şi să le facă tuturor cunoştinţă 
cu ”iubita şi viitoarea lui soţie”. După plecarea lui se ţinu 
un adevărat consiliu să vadă ce e de făcut cu nea Fănel, 
poate ar trebui totuşi să-l vadă un doctor, un preot, să 
stea puţin pe la nepoţi ca să se liniştească, să ia nişte 
pastile, ceva care să-l scoată din starea de rătăcire în care 

căzuse, pentru că nimeni nu-l mai auzise vreodată să 
debiteze aşa enormităţi. Părerea aproape generală a fost 
că începea să se sclerozeze, numai mama mare, femeie 
de aproape nouăzeci de ani şi cu mintea de prim-ministru 
din vechiul regim, a hotărât că e ceva necurat la mijloc 
şi că „voi habar n-aveţi ce escroace sunt pe lumea asta, 
fufe pe care le bagi în casă ca prietene şi-ţi iau bărbatul 
în timp ce te giugiulesc; eu tot vă învăţ, dar degeaba, că 
sunteţi credule şi vă orbesc toţi proştii. Popescu a dat 
peste vreo fâşneaţă de-asta care vrea să-l stoarcă de bani, 
că altfel ce să vadă la el, Doamne-iartă-mă, că nici la anii 
mei nu mi-ar trebui, darmite la patruşcinci de ani...” Aşa 
că mam-mare l-a luat cu binişorul, aducându-i aminte 
de răposată, ce femeie cumsecade era şi cât îi admira 
ea pentru cum se înţelegeau, câte au realizat împreună 
şi tot aşa. Degeaba. Nea Fănică asculta respectuos, cu 
mâinile aşezate pe genunchi, după care conchidea: „Ce 
să-i faci, coană mare, atâtea i-au fost zilele... era bolnavă, 
săraca, am văzut de ea, acu’ tre’ să mai văd şi de mine 
dacă tot trăiesc...” 

Aşa că, în foarte scurt timp, viitoarea madam Popescu, 
Flori pe numele ei, şi-a făcut apariţia la el acasă, fiindu-ne  
prezentată oficial. O femeie bruneţică, foarte plăcută 
şi comunicativă, de statură medie, bine proporţionată, 
îngrijită, discret fardată, cu haine drăguţe şi bine asortate, 
prietenoasă şi zâmbitoare. Ne-am uitat cu mare atenţie, 
dar nu-i lipsea nimic din dotarea standard, avea mâini 
şi picioare şi nici o proteză, nu era cocoşată, nici cheală, 
n-avea vreun ochi de sticlă şi, mai ales, părea femeie 
deşteaptă; intrând la noi, şi-a oprit privirea pe cărţile 
maică-mii, comentând cu ea câteva titluri care îi erau 
familiare şi spunându-i cât de mult îi place să citească 
atunci când are timp. Şi da, chiar avea patruzeci şi cinci 
de ani. Uluirea noastră era şi mai mare. De ce ar vrea o 
femeie ca asta un bărbat cu treizeci de ani mai bătrân, un 
om care nu deţinea cine ştie ce funcţie în stat, stătea de 
o viaţă cu chirie, n-avea şanse să deţină averi nebănuite 
în regimul comunist şi nici creierul unui academician cu 
care să o seducă pe plan intelectual. Când n-ai instinct 
de detectiv şi nici logică de matematician e bine să-
ţi vezi de treabă, aşa că asta au făcut toţi din jurul lor, 
lăsându-i să-şi mistuie tihniţi iubirea adolescentină şi 
sperând că lucrurile se vor termina cât mai acceptabil.  
N-a trecut mult şi Flori s-a instalat ca la ea acasă,văzând 
de el cu devotamentul unei mămici iubitoare. Fănel în 
sus, Fănel în jos, nu mai ştia ce să facă să-i fie bine, îi 
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gătea felurile preferate, deretica, îl compătimea pentru 
cât muncise toată viaţa şi era îngrijorată de sănătatea 
lui, îndopându-l cu tot soiul de vitamine injectabile 
şi siropuri tonice. Lasă că şi nea Fănică se dădea peste 
cap s-o răsfeţe cu ce era mai bun. Tropăia prin curte ca 
un armăsar, cărând de colo-colo platouri cu fripturi şi 
prăjituri „că vine fata aia obosită de la spital, sărăcuţa”. 
Orice s-ar spune, Flori ştia să tragă oamenii de partea ei; 
într-o campanie electorală din zilele noastre şi-ar fi învins 
detaşat toţi adversarii. Până la urmă toţi s-au plictisit să 
mai facă presupuneri legate de reaua ei credinţă şi s-au 
mulţumit să râdă pe înfundate, făcându-şi uneori cruce, 
de neroziile amorului ăsta ciudat. Urechile bine ciulite 
ale adolescentei ce eram prindeau însă din când în când 
poveştile savuroase pe care cei mari şi le împărtăşeau pe 
înfundate, chipurile ca să nu aud eu. Aşa se face că am 
auzit-o pe mama spunându-i bunicii mele ce păţise cu 
Flori în dimineaţa respectivă. Se trezise cu ea că îi bate la 
uşă s-o invite la o ceaşcă cu ness şi o ţigară, sub bradul din 
curte. Din vorbă în vorbă, Flori îi şopti cu aer misterios:

– Doamna Cristina, ştiu că sunteţi cadru medical, aşa 
că aş vrea să vă întreb ceva mai delicat... mi-e destul de 
jenă, dar n-am ce face.

– Ia spuneţi despre ce e vorba.
– Uitaţi, ce părere aveţi, o fi normal ce se întâm- 

plă cu Fănel? E ca la douăzeci de ani, m-a înnebunit,  
zi şi noapte vrea tot timpul de nu mai fac faţă. Nu cumva 
îi face rău, la vârsta lui?

Maică-mea era departe de a fi genul cu care să se stea 
la asemenea confidenţe, mai ales dat fiind nefirescul 
situaţiei; crescuse sub ochii chiriaşilor, nea Fănică o 
dăduse în leagăn când era copil şi tot pe ea o chema 
noaptea când nevastă-sa făcea crize de inimă în ultimii 
ani de viaţă. Asta ca să nu mai spun că la şapteşcinci de 
ani să mai fie în stare de asemenea performanţe... aşa că 
rămase mască şi bâigui câteva cuvinte fără nici o noimă. 
În fine, cu toate excesele sexuale, culinare şi sentimen-
tale, câteva luni trecură iute ca fulgerul, plăcut şi liniştit. 
Numai nea Fănică se topea pe picioare ca lumânarea...
Din bărbatul zdravăn care era rămăsese o mână de om, 
scofâlcit la faţă şi cu hainele atârnând-i ca pe cuier. Prima 
care s-a agitat tot Flori a fost, aşa că împreună au luat 
calea spitalelor pentru analize şi controale. Vestea a căzut 
ca un trăsnet: i se diagnosticase o tumoare la pancreas şi 
trebuia operat de urgenţă, pe urmă cât mai bine îngrijit, 
urmând ca Dumnezeu să-i hotărască soarta şi şansele. 

Flori îşi frângea mâinile de durere şi îngrijorare. „O să-l 
scap, orice-ar fi. Îl pun rapid pe picioare cât să-l pot 
transporta în Germania, am vorbit şi cu fata, ne aşteaptă, 
doar să suporte el drumul cu avionul. Acolo sunt alte  
tratamente, medicamente bune, n-o să precupeţim nimic 
pentru Fănel.” Rămăsese stabilit că la ieşirea din spital îl 
ia la ea, la bloc, pentru a se putea ocupa de el cât mai 
comod, având acolo toate facilităţile. La curte aveau să 
vină doar din când în când, „să mai stea puţin la aer”. Cu 
câteva zile înainte de externare a pornit Flori o curăţenie 
ca de Paşte, că n-a rămas nici un cotlon nescuturat şi 
nedezinfectat. Apoi i-a bătut mamei în uşă, întrebând-o 
dacă a doua zi dimineaţă avea timp să bea o cafea cu ea, 
foarte repede pentru că pleca să-l externeze pe Fănel şi 
să-l instaleze la ea acasă. Zis şi făcut. Numai că în ziua 
următoare, la ora convenită, Flori n-a apărut. Înspre 
prânz, în schimb, s-a întors acasă nea Fănică adus de sora 
lui, care a şi rămas să vadă de el. Flori o şersese englezeşte 
în timpul nopţii, luând ca amintire argintăria Popeascăi, 
serviciile de porţelan marcat, cele două haine de blană, 
bijuteriile şi banii. Casa era curată lună, aşa cum o lăsase. 
La numărul ei de telefon fix nici ţipenie, la spitalul unde 
spusese că lucrează n-o cunoştea nimeni şi adresa de 
acasă n-o ştia nea Fănică pe de rost... ştiuse doar cum 
să ajungă acolo de vreo câteva ori, până să se mute la 
el. A murit o lună mai târziu, refuzând cu îndârjire să 
facă plângere la poliţie sau să comenteze ceva la adresa 
ei. Din când în când sora lui îl mai bombănea necăjită 
aducându-i aminte de ce-i făcuse „femeia aia”. Atunci se 
auzea dintre perne vocea lui firavă de muribund: ”Da’ mai 
lăsaţi-o-n pace pe femeia aia şi vedeţi-vă de-ale voastre! 
O să se-ntoarcă ea...pesemne s-o fi întâmplat ceva şi a 
trebuit să plece. Nu-i Flori femeia să mă părăsească.” 
Abia după moartea lui s-a elucidat misterul excesului de 
virilitate, atunci când nepoţii, medici amândoi, au găsit 
într-un sertar o punguţă cu fiole de iohimbină, celebrul 
afrodisiac folosit înainte în fermele pentru taurine. Cum s-ar 
spune, un fel de bunic al viagrăi de acum, dar cu mult mai 
periculos pentru că, în loc să omoare scurt prin infarct sau 
accident cerebral, declanşa apariţia unui cancer agresiv.  
Nea Fănică a murit mai mult ca sigur împăcat, gustând din 
paharul unei fericiri pe care probabil că n-o conştienti-
zase prea mult în anii tinereţii lui de băiat simplu, cum 
nici în vremea căsniciei şi nu se va şti niciodată dacă nu 
cumva primise în ultimele luni de viaţă darul pe care 
mulţi îl iau cu ei în mormânt doar sub formă de vis.
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RADU-ILARION 
MUNTEANU

Nepoveste
– după o idee de import –

A fost odată, ca niciodată…
A fost odată o fiinţă extraterestră. Care a luat, pentru 

a-şi îndeplini misiunea pe Pământ, formă umană. Ca fiinţă 
umană nu avea cum să nu fie una excepţională. Care 
apar pe lume mai rar decât odată pe secol. Trece, uneori, 
câte un veac de singurătate a lumii între două apariţii, 
pe Terra, a unor asemenea misionari. Ca povestaş, nu 
pot şti dacă Melchiade fu întruchiparea profetică a fiinţei 
extraterestre din care încerc să fac personaj de poveste. 
Oricum, creatorul magului a fost un om ales. Habemus 
documenta. Numeroase. De n-ar fi decât scena în care 
frumoasa Remedios se înalţă la cer şi ar fi de ajuns. 

Ştiu că am intrat de bună voie şi nesilit de nimeni în 
propria capcană şi habar n-am cum voi ieşi, dar oricum 
n-am cum altfel decât trăgându-ma de urechi singur. De 
ambele de-odată. De cea din stânga, cu care aude Castor, 
străjuită de Neghiniţă şi de cea din dreapta, cu care aude 
Pollux, gardată de Gimminy. Ca să nu se dezechilibreze 
capul meu pătrat de lemn ciobit, plin cu tărâţă. Care 
conţine întreg complexul de vitamine B.

Nu poate şti nimeni care era misiunea extraterestră a 
trimisului, dar forma umană, în excepţionalitatea ei, a jucat 
nenumărate roluri, acumulând nenumărate cunoştinţe, de 
la tehnica Voodoo la arta şamanilor. Ciudat, eu, povestaşul 
de serviciu, care, pentru a-şi îndeplini funcţia de cronicar, 
nu aveam cum să nu fiu scos de ironicul hazard în calea 
formei umane a fiinţei extraterestre, m-am mirat puţin că 
în călătoriile acesteia în lumea de dincolo nu l-a întâlnit 
niciodată pe cel mai mare şaman, Pythagora. Da, cel care 
a dăruit umanităţii conceptul de demonstraţie logică. 
More geometrico. Dar ce ştiu eu despre şamanism? 
Absolut nimic. Căci personajul meu, ca formă umană, e 
aşa de vast, încât cel mult o faptă a sa poate face obiectul 

unei singure poveşti.
Poveste de o simplitate biblică. 

Deci plină de humor. Una, poate 
cea mai neînsemnată dintre faptele 
semănate de-a lungul trecerii prin 
lumea noastră, îşi dezvăluie abia acum 
rostul pentru mine. Forma umană a 

fiinţei extraterestre mă provocase, dintru început, la o 
discuţie derutantă despre Iisus – omul. Bază comună a 
întreg arborelui spiritual abrahamic. N-am realizat, decât 
la o vreme după ce misionarul extraterestru a decis să 
abandoneze acea excepţională formă umană, pentru a-şi 
îndeplini necunoscuta misiune, că dialogul ei cu mine 
şi al meu cu ea n-a încetat nici o clipă să se circumscrie 
aceluiaşi subiect – Iisus omul. Ba chiar nu m-a tăiat 
mintea, atunci când mi-a vestit venirea pe lume a unui 
prunc, că se juca de-a arhanghelul Gavril, păstrând riguros 
proporţiile. Viziunea asta-mi fu, ăsta e de fapt centrul de 
greutate al poveştii, transmisă la momentul caclulat… 
farmaceutic de îngerul meu păzitor. Prin gura n’importe 
pas qui. Ştiind, el, îngerul, că de zeci de ani am învăţat să-i 
decodific mesajele, implicit să le sesizez ca atare. Şi că mă 
va împinge să scriu povestea cu fix o zi prea târziu.

Astfel am aflat că pruncul cu pricina e şi el însemnat. 
Habar n-am cu ce. Dar că sunt obligat să mai trăiesc 
cel puţin până-mi va veni rândul să-i transmit, pe calea 
poveştilor pe care abia trebuie să învăţ a le scrie, mărunta 
cotă de moştenire care va să funcţioneze, când nu voi mai 
fi, ca trigger pentru derularea programului înscris în ceea 
ce putem numi metaforic, genele lui spirituale.

Poate o să mă întrebaţi, domnilor preşedinţi, de ce un 
cronicar a trebuit să fie aşa de încet la minte. Elementar, 
dragii mei doctori watsoni: dacă mintea umană nu şi-ar 
accepta mărginirea ca un datum scris în legile naturii, alea 
prin care Dumnezeu se exprimă, n-ar putea funcţiona. 
Mintea mea nu mă tăiase dincolo de observaţia că cea 
mai probabilă formă umană care va continua, la vremea 
ei, o parte din misiunea extraterestră, e excepţionalul 
nepot biologic al formei umane din care am încercat, fără 
să reuşesc, să fac personajul unei poveşti.

Evident, asta nu e o poveste. N-are personaje, n-are 
intrigă, n-are conflict, n-are epică. Pare doar ecoul unor 
reflecţii. Dar cui îi pasă? Mie nu. 
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Balet şi rugby

La prima vedere, două forme de mişcare complet 
străine. Baletul e artă, e graţie, e muzică în limbajul 
mişcării, e muzică în limbajul trupului. Blaga spune chiar: 
“Dansul – un autograf al lui Dumnezeu.” Sigur, nu orice 
dans e balet şi pentru a fi convinşi de asta, tarantela e mai 
convingătoare decât rock-ul. Pe când, rugby-ul e un soi de 
luptă de stradă, pigmentată de complicitatea noroiului.

Dar la a doua vedere? E de ajuns ca un regizor cu 
minim de isteţime să selecteze câteva faze de rugby, să 
le monteze pe aproape orice muzică, fie ea de balet sau 
nu, eventual cu încetinitorul şi, să vezi minune, ceea ce 
rezultă e balet sui generis, în care, o nebănuită varietate 
de mişcări îşi dezvăluie graţia intrinsecă. Saltul paralel al 
prinzătorilor, la tuşă, e balet pur. Plonjonul uverturii, după 
o minge câştigată din grămadă, lansând treisferturile, 
nu e cu nimic mai puţin balet decât saltul cu şpagat al 
balerinului. Şi exemplele pot continua. În locul multiplicării 
lor, deja superflue, să încercăm, mai degrabă, o analiză a 
acestei surprinzătoare asemănări. Mişcările corporale din 
jocul de rugby, ca, de altfel, din majoritatea sporturilor, 
sunt strict utilitare, subsumate unui scop tehnic imediat, 
bine definit, ca biomecanică. Executarea lor corectă nu 
poate să nu degaje graţia naturală a corpului uman, atât 
de armonic. Dar, asemănarea e unilaterală. Rugby-ul are, 
evident ceva din balet şi credem că am şi demostrat de ce, 
nu, însă şi invers. Se poate înlocui rugby cu tenis, sau, în 
proporţii diferenţiate, cu mai toate jocurile sportive, adică 
acele sporturi în care se confruntă, în cadrul unor reguli, 
doi indivizi sau două echipe. Toate au câte ceva din balet, 
din motivele expuse mai sus. Baletul, însă, e o formă de 
distilare a tuturor acestor mişcări şi a multor altele, din 

alte activităţi umane, bazate pe mişcare corporală. Asta 
doar ab initio. Pentru că, probabil, baletul adevărat, în 
accepţiune actuală, are ca obiect expresia corporală 
ca un tot, deci o sinteză a sintezei respectivelor mişcări 
determinate de anume condiţii specifice.

Şi totuşi, dincolo de această succintă relaţionare, 
care transcende, întrucâtva elementaritatea ideii de 
“asemănări şi deosebiri”, mai e ceva care uneşte aceste 
două forme ale sublimului uman. Dincolo de faptul, la 
urma urmei superficial, că sunt două forme de spectacol 
cu public, dar tocmai de aici izvorând. Sunt două forme 
de spectacol aproape închise, elitiste, destinate unor 
segmente de public specific, cunoscător. La fotbal şi 
la muzică uşoară se pricepe toată lumea. Mai nou şi la 
politică. La rugby, la balet, ca şi la jazz, sau la challenge-
round-ul mondial de şah, nu vin decât “ai lor”.

Ce-a zis Blaga despre dans, am amintit. E momentul să 
alăturăm definiţia dată tenisului de dramaturgul francez 
Jean Giraudoux: “Un dans trist, la ora ceaiului”. Chiar 
dacă e depăşită, de mai bine de o generaţie. Dintre sutele 
de vorbe mari despre rugby (mai de mult, îl practicau 
aproape exclusiv intelectualii), s-ar potrivi, credem, cea 
a profesorului şi marelui antrenor Bebe Manoileanu: 
”Rugby-ul te face de două ori mai puternic şi mai drept 
decât erai. Iar dacă, doamne fereşte, erai poltron, te face 
de două ori mai puţin poltron” Iată şi revanşa rugby-ului 
faţă de clipele unice şi înălţătoare pe care le putea oferi 
puţinilor aleşi, magia din catedrala de la “Bolshoi”.

Nimic mai plastic, pentru a ilustra rostul unor atari 
consideraţii, decât melanjul de balet clasic şi step, oferită 
de Baryshnikov şi Gregory Hines, în “Nopţile Albe”, un film 
în care baletul devine o formă de luptă a omului pentru 
libertate.
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Tehur
   lui Teodor Dună

Am mers şi în vara asta la mănăstire, pentru a uita de 
zgomotele oraşului şi de spaimele mele nocturne. Stareţul 
îmi rezervă, în fiecare an, o chilie clădită la umbra unor 
pini. De acum ajung, abia apuc să mă schimb şi, fără să-
mi desfac bagajele, adorm pe patul din lemn de brad, cu 
o saltea umplută cu paie de grâu, lavandă, roiniţă şi flori 
de mac. Astăzi, după ce m-am trezit, am aflat că bătrânul 
călugăr Tehur a murit. Fratele Eli, care mi-a adus vestea, 
mi-a spus  că  înainte de a trece în lumea drepţilor, fratele 
Tehur a bolborosit ceva de neînţeles, câteva cuvinte 
despre care stareţul, care nu ştie nicio limbă străină, şi-a 
dat cu părerea că ar fi o portugheză medievală sau cam 
aşa ceva. Fratele Eli mi-a arătat şi pergamentul pe care 
fratele Tehur obişnuia să-şi scrie rugăciunile înainte de a le 
rosti. Altminteri le uita. Era omul cel mai lipsit de memorie 
din câţi am cunoscut. De fiecare dată când ajungeam la 
lăcaşul sfânt, trebuia să fac din nou cunoştinţă cu el. Mă 
dădeam mereu altcineva, fiind, pe rând, medic, grădinar 
sau director de editură şi având vârste între treizeci şi cinci 
şi cincizeci şi cinci de ani. Inutilă şi copilărească punere la 
încercare! El se purta cu mine la fel de blând şi îmi arăta o 
faţă zâmbitoare, brăzdată de riduri adânci şi încadrată de 
o barbă albă şi lungă.  Fratele Eli pomenea des că, în afara 
scrisului şi cititului,  niciun fel de învăţătură nu se lipise 
de Tehur. Fusese învăţat să scrie şi să citească, cu mare 
osteneală, de fostul stareţ. Trebuia ca doiul să fie introdus 
în mintea fratelui Tehur odată cu gâtul gâscanului îngrăşat 
de părintele Pamfil. Zeroul era burta încăpătoare a 
stareţului, c-ul era potcoava măgarului cu care se aducea 
apa din vale şi e-ul – grebla din grădina de zarzavaturi. 
Şi uite aşa, dealurile, vieţuitoarele şi pietrele au urcat în 
capul lui Tehur şi au lăsat locul cifrelor şi literelor care 
au început să-şi facă de cap. Arbuştii, oamenii şi restul 

lucrurilor au început să se aglomereze pe pergamentul de 
rugăciuni al bunului nostru frate. Eli spunea că, de fapt, 
nici n-ar putea fi vorba de rugăciuni. Fratele Tehur se juca, 
pur şi simplu, ca un copil, cu vorbele. Aşeza ici un munte, 
dincolo o capră sau un automobil. El închipuia astefel 
nişte poveşti care n-aveau început şi sfârşit. Stareţul, 
econom din fire, îi dăduse o singură bucată de pergament 
pe care Tehur scria la nesfârşit : la scurt timp după scriere, 
cele caligrafiate acolo se ştergeau de la sine. Exact ca în 
memoria lui Tehur! Ba nu, greşesc, fiindcă examinată atent, 
foaia de pergament păstrează urmele textelor anterioare, 
scrijelite apăsat de fratele Tehur. Dar propoziţiile îşi 
schimbă ordinea şi poveştile se amestecă între ele. La o 
primă lectură, eroina ajunge acasă şi se dezbracă să facă 
un duş. La a doua privire, duşul intră pe uşă şi eroina iese 
pentru a se întâlni cu un bărbat care o aşteaptă sub scară, 
cu mâinile în buzunare. La o altă recitire, între eroină şi 
bărbat se interpune un pensionar cu pălărie din paie de 
orez. Omul se uită pe gaura cheii, în altă zonă a scării şi îl 
spionează pe un chiriaş care citeşte un ziar. Schimbările se 
petrec sub ochii mei. În locul unui măceş apare o profeţie, 
iar o ogradă pustie e împinsă discret către margine de o 
fotografie deocheată. În general, poveştile decurg plăcut. 
Eroina, care pornise către mall, ajunge la Universitate, 
unde mărturiseşte că e bucătăreasă şi zdrobeşte inima 
unui african înzestrat precum un armăsar. Tânărul este 
ospătar într-un restaurant şi asistent medical par-time la 
Spitalul Universitar. Brusc, el devine biciul cu care este 
mânat măgarul mănăstirii. Mă întorc înapoi şi dau peste 
un coş plin cu alune. Unde e fata? Reiau lectura şi nu-l 
mai văd pe bărbatul de culoare.  O beţie într-o mansardă. 
Un puşti fumând la closet. Preotul mănăstirii ţinându-
şi slujba. Oameni muţi, obiecte însufleţite. Cuvinte vii, 
cuvinte-curcubeu.

 
Fluturele

Doamna Margareta tocmai a împlinit şaizeci şi cinci de 
ani. E scundă, brunetă, cu o faţă ca o lună plină. E văduvă 
de mulţi ani şi are două fete care au terminat studiile. Una 
e profesoară la o şcoală din Militari, cealaltă este contabil 
la o bancă. Doamna Margareta s-a obişnuit să ghicească 
viitorul fetelor sale după un anumit semn.

ªERBAN 
TOMªA

Prozã
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Prima dată s-a întâmplat când stătea de vorbă, în 
bucătărie, cu Ana, fata vecinilor, studentă la Drept. 
Vorbeau despre vreme, despre faptul că în piaţă legumele 
s-au scumpit din nou şi că e greu să mai găseşti azi un 
bărbat căruia să-i acorzi încredere. În momentul acela un 
fluture alb a venit în zbor şi s-a aşezat pe rama ferestrei. 
A doua zi, studenta a fost cerută în căsătorie de un medic, 
chirurg la Spitalul Universitar.

La fel s-au petrecut lucrurile cu Maria, fata cea mare a 
doamnei Margareta. Erau în aceeaşi bucătărie şi mama îi 
făcea fiicei o listă pentru cumpărăturile pe care fata urma 
să le facă din piaţă.

̶  Să nu uiţi să iei păstârnac. E foarte important. 
Păstârnacul dă gust şi aromă supei.

̶  Iau şi tarhon?
̶  Ia şi tarhon, că poate înlocui sarea.
Un future mare, roşu, s-a oprit pe rama geamului. 

Doamnei Margareta a început să-i bată mai tare inima. 
A doua zi Maria a fost cerută în căsătorie de un coleg, 

profesor de educaţie fizică.
Cînd la fereastra bucătăriei s-a oprit un fluture galben, 

a doua fată, Cristina, s-a măritat cu un ofiţer.
Acum doamna Margareta  e liniştită. Şi-a măritat 

fiicele şi trăieşte singură în apartamentul de două camere. 
Săptămânal este vizitată de cele două fete care muncesc 
mult, dar sunt fericite alături de soţii lor. Maria aşteaptă 
un copil.

Doamna Margareta a aprins aragazul să-şi încălzească 
supa şi s-a aşezat pe scaun. Se simte obosită. Privirile ei se 
odihnesc în ramurile plopului din faţa ferestrei. Şi atunci 
un flutura mare, negru, se aşeză pe rama ferestrei.

„Vai! se sperie femeia. Ăsta ce-o vrea să-mi spună?”
A doua zi, Cristina, fata mai mică a doamnei Margareta,  

sună îndelung la uşă, dar nimeni nu veni să-i deschidă. 
Abia după ce pompierii au spart uşa, au găsit-o pe 
doamna Margareta stând nemişcată, în fotoliul din faţa 
televizorului, având ochii deschişi şi părând că urmăreşte 
un film.

Prozã
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PRINTRE CRITICI
Valeriu Cristea şi programul intropatic

Înainte de orice, la Valeriu Cristea, un critic cu fibră de 
moralist, impresionează bucuria lecturii şi capacitatea de 
a surprinde nuanţele cu declarată intensitate emotivă, 
explorând viaţa sufletească. El a iubit literatura cu 
„naivitatea” unui „simplu” cititor, departe de acel plictis 
superior, purtând rictusul îndeplinirii unei obligaţii 
nesuferite, afişat de alţii. Poate că Valeriu Cristea, din 
acest punct de vedere, urma pilda lui Ibrăileanu – cel mai 
cititor dintre criticii noştri; pentru protagonistul Vieţii 
Româneşti, intrarea în paradisul lecturii era precedată 
de lungi preparaţii, inclusiv a satisfacerii unor tabieturi. 
Valeriu Cristea lasă impresia că nu citeşte doar pentru a 
scrie; mai mult, criticul vede în această fatală deformare 
profesională o trădare a marilor sărbători ale lecturii, 
prilejuindu-i plăcerea reveriilor şi a excursiilor livreşti, 
deopotrivă în spaţiul închis, intim şi protector sau în cel 
deschis, fascinant şi anxios. Deşi „acul de viespe” nu i-a 
lipsit, Valeriu Cristea scria fără bila inflamată; şi nici cu 
gura pungită de acreală. Sinceritatea pare a fi fost arma 
acestui împătimit lector, mizând pe încredere în „omul 
care face critică”, un om „neobişnuit de bogat” (evident, 
nu în sens material).

Doar „cu oarecare consecvenţă” (cf. N. Manolescu) 
ar fi practicat Valeriu Cristea cronica de întâmpinare. E 
drept, criticul nu a fost un „diagnostician rapid” şi nici nu 
a avut la îndemână, cum se explica, un „cadru stabil de 
manifestare”; adică o rubrică viageră, eliminând, astfel, 
problema „accesului”. Cum a fost chiar cazul tânărului 
Manolescu, „uns” de către G. Ivaşcu (în ani, un veritabil 
scut) drept cronicarul en titre al României literare, după 
ce ucenicise la Contemporanul. Dar pe lângă astfel de 
cauze exterioare, reale, împiedicându-l a fi un cronicar 
de cursă lungă, există, aflăm, şi motive lăuntrice. În 
textul care prefaţa volumul A scrie, a citi (gata în 1989, 
apărut în 1992, recuperând ceea ce, înainte de „marile 
evenimente”, n-ar fi putut cuprinde: adică articole despre 
exilaţi, disidenţi, protejaţi ai regimului etc.), criticul 
aducea necesare lămuriri. Ca „descifrator de subtilităţi”, 
de certă pătrundere analitică, trăind sub impresia 
ultimei lecturi, glosând beletrist, spirit caritabil (s-a zis), 
cu ezitări, readaptări, replieri, pauze meditative, el nu 
putea citi „în serie”. Strategia sa e limpede: o lectură 
răbdătoare, descriptivă, încercând „a prinde”, printr-un 
veritabil asediu (cf. Lucian Raicu), „secretul” operei. Încât 
trâmbiţata „concurenţă” cu N. Manolescu (dezinvolt, 
precum un candidat al preşedinţia SUA, în ochii lui Alex 
Ştefănescu) ar consfinţi un eşec în „marea competiţie”. 
În realitate, făcând, bineînţeles, şi critică de întâmpinare, 

Valeriu Cristea, străin de impacienţă, 
înţelegând oficiul critic ca un Jurnal de 
lecturi, ne propunea o sumă de impresii; 
o critică scrupuloasă, mizând pe eticism şi 
„volumul conştiinţei”, vehiculând „presu- 
puneri”, cu spirit combativ şi inerente dez-
acorduri, încercând, apărându-şi biografia 
scriitoricească, a risipi confuziile (precum 
în deja celebra polemică cu N. Manolescu). 

El citea atent, cu creionul în mână, cu trimiteri precize şi 
documentare minuţioasă, savurând – în deplină civilitate 
– şi opiniile potrivnice. Frazele – program din Interpretări 
critice (1970) anunţau embrionar ceea ce criticul a 
confirmat strălucit de-a lungul deceniilor. Iar „puncţiile” 
sale dezvăluiau interesul pentru scriitorii „nefacultativi”, 
cimentând alianţe literare, în siajul autorilor compatibili, 
cu „refugiu” în Dostoievski, scriitorul preferat încă din 
anii adolescenţei. Va elogia, de pildă, tristeţea luminoasă 
la Sorin Titel, stilul polifonic al Gabrielei Adameşteanu 
ori triumful talentului la Mircea Nedelciu, ridicând, de 
regulă, nivelul operei şi „redistribuind gloria” (cf. Alex 
Ştefănescu). Va lăuda originalitatea lui N. Steinhardt, „fără 
pereche”, departe de critica „pură”, redusă la ea însăşi, 
încercând a afla, cu „o bogată milă”, fereastra care ar 
îngădui stăpânirea obiectului; şi de la care va împrumuta, 
dealtminteri, titlul unui volum (Fereastra criticului, 1987). 
Când simte „prada”, presupusa caritabilitate, „pedagogia 
binelui” se evaporă, făcând loc execuţiilor cu ştaif, de 
la Ion Cristoiu la Eugen Barbu, un pamfletar „obosit”, 
sau Paul Anghel. Va condamna, în primul caz, „tezismul 
interpretării”, în discuţie fiind scrierile de tinereţe ale lui 
Marin Preda. Studiul lui I. Cristoiu distingea maniheic 
între un prim Preda, modern, abisal, plonjând în 
„obscurul sufletesc”, mânat de o forţă oarbă şi un Marin 
Preda „cuminţit”, urmând direcţia luminoasă. Îndreptăţit, 
Valeriu Cristea respinge această rigidă simetrizare, după 
cum, la fel de îndreptăţit, constata că Ana Roşculeţ (din 
1949, repudiată chiar de autor, ignorată de critici) ar fi 
o proză „acoperită de etichete”, de lungă carieră fiind 
clişeul receptării negative. Când vine vorba de ambiţiosul 
roman-fluviu Zăpezile de-acum un veac, aparţinând lui 
Paul Anghel (concret: romanul Fluviile), nu ezită a observa 
primirea „curioasă” de care s-a bucurat şi prestigiul „ocult” 
al prozatorului, oferind o carte „stilistic puerilă”, în pofida 
salvelor de entuziasm lansate de slavistul Dan Zamfirescu, 
anunţând „o nouă vârstă” a literaturii noastre.

Or, Valeriu Cristea a fost considerat un critic al 
evidenţelor. Observa bine cineva că înclinaţia epică, verva 
sarcastică şi chemarea existenţială, cu iz sentimentaloid, 
fac din critica lui Valeriu Cristea un breviar de enunţuri 
lapidare. Criticul ignoră problematizările de metodă 
(parazitând pe corpul operei) şi coboară în concretul ei, 
captând mişcarea viscerală şi căldura persuasivă (Gh. 
Grigurcu); pagina sa, urmărită, desigur, de acel demon 
al competiţiei care terorizează pe toţi profesioniştii 
scrisului, are suculenţă. Valeriu Cristea e preocupat de 
vampirismul esenţei, oferindu-ne „puncţii succesive în 
măduva operei”. Cu excesivă modestie, Valeriu Cristea se 
considera un critic în formare; pentru el, obiectivitatea 
– tocmai fiindcă subiectivismul nu poate fi suprimat ori 
alungat – se defineşte ca fidelitate în raport cu propria 
impresie de lectură.

Atelier critic

ADRIAN DINU 
RACHIERU
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Respirând un impresionism natural, controlat însă, 
criticul se fixează la nivelul „empiriei”. Percepţia operei nu 
cheamă în sprijin lentilele neopozitivismului, criticul – cu o 
bună priză la obiect – nici nu suportă, dealtfel, preţiozitatea 
sufocantă; mai degrabă proclamă simplitatea (pe alocuri 
ostentativă), flagelând imaginea criticului-tirbuşon, adică 
a acelui critic care, pasionat fiind de excesul teoretizant, 
suspectează evidenţa.

Navigând în cuprinzătoarele „spaţii ale literaturii”, 
Valeriu Cristea are un duh critic scotocitor. Plăcerea 
analizei acribioase se însoţeşte cu un limbaj nescuturat 
de metafore; dimpotrivă, într-o primă etapă a criticii sale, 
considerată de unii stilistică, Valeriu Cristea submina ţinuta 
austeră, afişată prin frazeologie dichisită, îngrămădind 
superlative. Critic jubilativ, Valeriu Cristea pune sub 
microscop texte de relief axiologic accidentat; câteodată, 
microanaliza nu-i îngăduie să sesizeze decalajele valorice. 
Deşi emisia metaforică s-a restrâns, nu trebuie să uităm 
că, pentru Valeriu Cristea, momentul de vârf al oricărei 
activităţi critice rămâne formula, echivalentă cu metafora; 
doar astfel, criticul pătrunde în cutele operei. Metafora, ca 
ventuză aplicată operei, îngăduie criticului un diagnostic 
ferit de scorţoşenie glacială. Dar gâlceava dintre critica 
artistă şi cea urmărind cursul „furtunos” al ideilor (sau, 
cum zice chiar Valeriu Cristea, a efuziunii cristalizată în 
idei) rămâne o falsă problemă.

Contactul îndelungat cu literatura (Valeriu Cristea 
debuta în 1962, în Gazeta literară şi, editorial, în 1970, 
cu Interpretări critice) n-a temperat vibraţia afectivă. 
Este Valeriu Cristea un patetic demodat? El practica, se 
vede bine, o critică neepurată de sentimente, textele sale 
rămânând mai degrabă documentele unei sensibilităţi 
colocviale decât ale unui autorităţi inflexibile. Totuşi, 
autoritatea criticii de întâmpinare avea în Valeriu 
Cristea un pilon rezistent, deşi autorul prefera critica de 
interpretare; el se mişca cu siguranţă pe teritoriul prozei. 
Generozitatea comentariului lasă cale liberă preferinţei 
făţişe pentru câţiva autori contemporani, insinuându-
se, astfel, supoziţia unor judecăţi de valoare ce preced 
analizele sau se dispensează de text. Valeriu Cristea se 
simte bine în compania valorilor sigure, stabile, situate 
– firesc – pe trepte deosebite în clasamentul axiologic. 
Criticul însuşi repudiază admiraţia nediferenţiată a 
egalitariştilor, acuzând critica frivolă ce creează confuzie; 
sau, în aceeaşi măsură, refuzând imaginea statică propusă 
de elitarişti, convinşi de imobilitatea clasificărilor. Atent 
mereu la riscurile (congenitale) ale meseriei, preocupat 
de moralitatea actului critic, interesat de conţinutul 
şi mesajul operei, Valeriu Cristea semnalează judicios 
simptome şi vicii.

Preferinţa criticului e dirijată spre scriitorii, vorba 
olimpianului Maiorescu, „cu inima caldă”. Deplângând 
deficitul de existenţă, frecvenţa tipului uman subafectiv, 
Valeriu Cristea cerea o literatură validă din punct de vedere 
estetic, dar şi uman. Conştient de dificultatea realizării 
personajului pozitiv, el numeşte carenţa de afectivitate şi 
refuză masca glacială; nu vrea supraoameni sau antieroi, 
ci bogăţie sufletească şi verticalitate morală. Discutând 
în Inima prozei (vezi Modestie şi orgoliu, 1984) această 
impresie de răceală a epicii, criticul încearcă o explicaţie, 

Atelier critic

observând că momentul demarajului literaturii noastre 
moderne se leagă de intrarea realismului european în 
„perioada glacială”. Apoi, atenţia crispată acordată expe-
rimentului (autorul circulând într-un laborator aseptic  
şi manifestând curiozitate rece, comprimând volumul con- 
ştiinţei) oferă criticului alte puncte de sprijin în demon-
straţia sa. El retrăieşte romantica dorinţă a cititorului de 
a se recunoaşte în eroii cu care vine în contact, printr-o 
dedublare fraternă care acordă cititorului nesofisticat, 
cutreierat de impresii nemistificate, un rol corectiv. 
Criticul pledează pentru reîntoarcerea la sursele emotive 
ale lectorului; ca cititor exponenţial, el încearcă a redeveni 
cititor „iniţial”, liber de a plonja într-o lectură sinceră, 
spulberând demonstraţiile sofisticate, plusând cota critică 
la bursa valorilor. Încât, dacă s-a vorbit de o „întoarcere 
a autorului”, Valeriu Cristea ne atenţionează asupra 
„redescoperirii cititorului”. Criticul rămâne un mediator; 
el pregăteşte şi favorizează alianţe. Departe de a crede 
că Valeriu Cristea se situează în prelungirea intenţiilor 
autorului, vom zice că el exprimă „aşteptările” cititorului. 
Fraternizarea cu autorii (vizibilă la un Lucian Raicu, de 
pildă) face loc supremaţiei cititorului, de pe baricadele 
căruia vorbeşte Valeriu Cristea. Frecventând cu predilecţie 
teritoriului scriitorilor „clasaţi”, el construieşte punţi de 
comunicare; programul său e intropatic. Aici, criticul 
din cititor biciuieşte insuficienţa umană a personajelor 
şi suferinţa incomunicării, atent tocmai la misterioasa 
legătură dintre cititor şi personajul literar. Chestiunea, 
departe de a fi secundară, se bucură de un interes major  
acum; la Valeriu Cristea, literatura – fiind o realitate pro-
tectoare – pompează fluidul omului viu în venele goale ale 
fantomelor literare. În acest spaţiu securizant, inteligenţa 
nu-şi mai ajunge sieşi; elevaţia spiritului se asociază cu 
bunătatea inimii, culegând notaţii fulgurante, pulsaţia im-
presiei, intuiţii fine şi observaţii pătrunzătoare.

Cum modestia neprefăcută şi orgoliul justificat se 
cumpănesc în scrisul lui Valeriu Cristea, el rămâne, s-a  
spus, un pieton sentimental în critica noastră. Onest, dificil, 
inflexibil om de stânga, fără a fi fost membru de partid, 
Valeriu Cristea, în anii postdecembrişti, a fost margi-
nalizat, dezaprobat, stigmatizat pentru opţiunile sale 
politice. „Un chinez”, clama furioasă Monica Lovinescu, 
trecut pe lista neagră alături de alte nume sonore, într-o 
epocă de frenetică aliniere şi cosmetizare, de reciclare 
a „dalmaţienilor”. Traversând „o stranie orbire” (după 
N. Manolescu), criticul „apolitic” n-a rămas dator, 
denunţând militantismul înflăcărat al doamnei-dispecer 
de la Paris (Cui i-e frică de Monica Lovinescu?, în Adevărul, 
nr. 422/1991). Au fost ani grei, de recluziune, traversaţi 
cu intensitate şi mâhnire, retrăind, bănuim, în paralel, 
excluderea studenţească (din 1959), „povestiţi” fulgurant, 
lamentativ, în Bagaje pentru paradis (1997). „Dezertor” 
de la Facultatea de mecanică (Cluj, 1954), venind în 
Bucureşti, cu revelaţia T. Vianu şi „sărind”, monumental, 
la Dostoievski, angajat, din 1964, la Gazeta literară (unde 
debutase, cu doi ani înainte), Valeriu Cristea (1937-1999) 
a fost confiscat de ambiţia de a deveni (numai) critic 
literar. Un critic care a reuşit o grefă imposibilă: o temută 
forţă polemică, de mare talent epic, altoită pe o timiditate 
exacerbată, fără a fi devenit, însă, o instanţă critică.
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Ontologie complementară… 
sau despre metafizica regretelor

Mihaela Claudia Condrat – Distopia, 
câteva exerciţii de înnebunit frumos, 
Ed. Limes, Cluj, 2014

Într-un fel de „cuvânt înainte”, vorbind despre Distopie 
ca o lume a tăcerii, a visului alb „în care se adăpostesc 
tot felul de vieţuitoare-gânduri”, Mihaela Claudia Condrat 
spune: „Numai privind dystopic am văzut întregul din 
lume şi din mine. Doar că, pentru curajul acesta, a trebuit 
să mă purific, pas cu pas, să mă retrag din cuvinte. Nu 
m-am putut apropia de această lume dystopică decât 
depărtându-mă de mine însămi, lăsând să rupă din mine 
tăcerea, suferinţa şi durerea.”

Cartea de poeme este împărţită în trei părţi, „în spatele 
dimineţii timpul care întârzie”, „insomnii emigrante şi 
contraste suprarealiste” şi „distopia, arta înnebunirii”, 
întregul conţinut putând fi încadrat, şi după sugestiile 
poetei, între suprarealism şi (post-… vag) modernism: al 
doilea poem se intitulează „mâine postmodernist”, fiind 
mai degrabă o promisiune: „caută-mă mâine/ ne vom 
întâlni la colţ/ vom petrece îmbrăţişaţi eternitatea/ ca şi 
cum viitorul ar deveni/ prizonierul palmelor noastre/ vom 
povesti necuvinte/ ne vom trăi iubirea postmodernist/ în 
metaimagini/ fie ca ele să se transforme/ în plinătăţi/ de 
iubire de dor de lumină” (p.10)

„Prizoniera nimănui”, Mihaela Claudia Condrat (născută 
la 27 octombrie 1978 în Harghita, doctor în filologie cu 
teza „Imaginar religios şi structuri theopoetice”, din 2010 
locuind în Germania, la Tübingen), este… îndatorată 
unor teme filosofico-religioase, precum Timpul, Fericirea 
(„fericire/ cu mâinile noastre te-am strivit/ cu ele te-am 
alungat/ din ceas/ în timp), Sacrul (raportat la Profan, 
evident), Iubirea, Despărţirea, Cosmogonia…

Volumul chiar aşa începe, cu un „chip murind”: „îţi 
privesc chipul murind în mintea mea/ neliniştea că ai 
putea să nu mai fii/ îmi provoacă tristeţe// şi aş vrea să 
fie ziuă până în noapte/ şi noaptea să fie o continuă zi/ 
dar cum ar fi cu putinţă/ să trişăm moartea când iubim”…

Între Bacovia şi Poe, poate şi Hölderlin, dacă tot am 
adus vorba de Tübingen (mai târziu este şi referire la 
Celan!), poeta poate declara: „locuiesc în două abisuri/ 
fără culoare/ inima mi-e străină de mine/ mă vizitează 
corbi plumburii/ greul e prea dens/ ca zgura oraşului la 
amiază/ în abisul durerii/ locuiesc/ în casa melancoliei/ 
nimănui/ sunt prizonieră” (p.13)…

Din luminile unui Nord relativ, se poate apela şi la 
spiritul lui Van Gogh, dovedindu-se, şi nu numai aici, că, 
totuşi, poezia sa are culori, chiar dacă „în agonie” (dar să 
nu uităm ce înseamnă „agonie”, luptă!): „mi s-a pierdut o 
ureche/ cum am lăsat o privire/ nepictată// dor mi se face 
violet/ cu degetele ţi-aş vorbi cu verde/ cu ochii încărcaţi 
de albastru/ numai să ştiu/ că nu îmi vei lua/ zâmbetul 
curcubeului” (p.20)

Cu monocromia se mai joacă şi într-un „alfabet…” 
(p.42), chiar dacă pe pagina următoare, dar şi la p.46, 
apar şi ceva măşti de carnaval!

Tensiunea întru care trăieşte poate fi definită (liric) 
astfel: „câteodată gândul mă urăşte/ cu o forţă cu care/ 
m-ar putea iubi/ dar sunt sigur// şi doar moartea o simt/ 
mai puternică în mine/ o moarte înrudită/ cu păcatul de-a 
privi/ cireşi scuturaţi” (p.23)… Arta poetică ar putea fi un 
poem precum „Babilon” (negăsire a cuvintelor, bâjbâire 
a imaginilor meta, a semnelor, a gândurilor, ideilor, 
a  rugăciunilor), care se încheie astfel: „până la urmă 
bunul Dumnezeu/ tot va pleca urechea la zgomotul/ 
unui deget prins între cuţite” (p.25)! Într-o stare de spirit 
inchizitorială, poate avea viziunea… vorbirii unei limbi 
vrăjite, a unei limbi vrăjitoare, care o stăpâneşte (p.48)!

Mă refeream mai devreme şi la… cosmogonie! Chiar 
există un poem astfel intitulat, aproape de finalul primului 
grupaj, interesantă propunere hermeneutică, dincolo de 
orice timp şi spaţiu: „o fecioară torcând/ fusul timpului/ 
palmele ei pământul/ mişcă/ din părul despletit/ s-au 
ţesut lumile/ din sânii ei/ a curs lapte hrănitor/ copacii toţi 
înverzind/ afară iarna timpurind// trupul şi-a pus/ stavilă 
în faţa ploii/ lacrimile ei/ au îmbucurat semănătorii// o 
fecioară ca o mamă/ devenindă/ şi născândă de copii/ 
dacă vedeţi/ să nu o ispitiţi/ lăsaţi-o să toarcă mai departe/ 
lumile noastre şi lumile ce vor veni” (p.26-27)!

Precum se observă, ludic-nichitstănesciană, poeta se 
raportează însă şi la Eminescu, şi la Blaga, dar şi la Ionesco, 
precum se observă clar-asumativ în textul „Drame 
moderne” (din al doilea grupaj!): „moartea începe de la 
brâu în jos/ în diaspora triciloră/ s-a dus Eminescu s-a dus 
şi Blaga/ şi Nichita s-a dus/ Ionesco a fost furat cu tot cu 
scaune/ rinocerita a cuprins toate-ncheieturile// cornul 
din frunte s-a transformat în balaur/ balaurul bântuie 
luncile şi pădurile/ Feţi-Frumoşii şi-au luat lumea-n cap/ 

A.G.
SECARÃ
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Elenele Cosânzene s-au tunat/ Sfântul Petru s-a mutat 
la sat// şi-a făcut o biserică universală/ în care vorbeşte 
despre-al patrulea cântat/ cei plecaţi sunt uitaţi/ cei veniţi 
sunt jigniţi/ cei care spun sunt marginalizaţi/ cei care fac 
sunt crucificaţi// cei care mint servesc la bară” (p.37)

Supra-realist sau nu, Mihaela Claudia Condrat 
satirizează, ba şi critică societatea contemporană, de 
emigranţi sau nu neapărat, sărind şi în apărarea condiţiei 
poetului (au şi ei nevoie de dinţi!, de hrană, igienă, dar 
sunt obligaţi să aştepte „sentinţe de la un patron/ şi 
indicaţii de la o vânzătoare la mall”)! Poemul „drame de 
emigrant”, dacă vi-l imaginaţi cântat de Ada Milea, ar 
putea fi un imn al acestei categorii umane: „când plecăm 
nu lăsăm dramele/ legate de casă de glie de masă// vin 
încăpăţânate cu noi/ ca măgarii după convoi// le baţi să 
meargă acasă/ ele mai tare te-apasă// înveţi să le-njuri 
pe-o limbă străină/ abia atunci se potolesc în surdină// 
vai însă de-acela care/ nu ştie să-njure mai tare” (p. 38).  
„Duo carnavelesc” este oarecum apogeul… analizei 
pamflet-lirice („detractare, delapidare, defrişare cine 
te minte/ epilare definitivă smuls gene, unghii, idealuri, 
vise” ş.a.m.d., p.46-47), Salvador Dali putând fi perceput 
ca un fel de mântuitor venind călare nu pe un asin, ci pe 
un elefant cu picioare subţiri, unde sfânta fecioară are de 
înfruntat balauri pentru care nu s-a mai născut nici un 
sfânt Gheorghe!

Desigur, în lumea globalizării (aici Germania!), „delirul 
e un mod/ de a-ţi colora cotidianul/ în cămin tânăr 
fiind/ foarte tânăr// dimineaţa sorbi frunze/ vorbeşti cu 
scaunele închiriate/ stai în bucătăria comună” şi acolo ai 
de-a face cu americanul, turcul, chinezul, şi concluzionezi, 
în final de „insomnii emigrante” (titlu de poem): „eu nu 
mai ştiu în ce limbă se poate/ să nu mai fie dureros şi 
numai aşa/ mai mult printre noapte/ scap de încă o zi de 
aşa-nu-se-mai-poate” (p. 55)…

Tristeţea şi durerea sunt două personaje lirice care 
predau exerciţii de înnebunire, care ştiu, de pildă, că „nu 
există magicieni” (p.58), că poeţii sunt şi ei nişte clovni, 
că-s „prea puţine mame pe lumea aceasta/ prea puţine 
pământuri/ prea puţini nori/ şi mai puţini sori”…

Abstracţionismul-maelstrom care o absoarbe din când 
în când pe autoare nu te înnebuneşte (totuşi!), există 
un „necesar de-nnebunit” (p.69) din care silabiseşti… 
ontologia complementară (celor consacrate, cu toată 
aluzia cinefilă): „timpul a devenit o necesitate/ fiinţa este 
o trebuinţă/ împlinită pe-o parte// câte vieţi avem cu-
adevărat/ cu câte ne luptăm/ cine trăieşte astăzi de ce şi 
din vina cui// văd «das Leben der Anderen»/ câteodată 
trăiesc nu ca un eu/ ci ca şi cum aş fi un tu/ înstrăinat 

de mine în mine lângă/ nu văd ce nu mai înnebuneşte/ 
ca un ţipăt sângerează în mine această vedere/ spărgând 
liniştea generaţiei mele// (…)// dacă ceilalţi nu ar fi fost 
nebuni/ noi cum am mai fi trăit astăzi”!

Finalul (cărţii-fiinţă), lipsit aproape total de speranţă, 
este aproape un răspuns-continuare la filmul lui Bella Tarr, 
„Calul din Torino” (este şi un poem, „calul torinez”, p. 82-
83), se locuieşte tăcerea cosmică, aproape cosmologică, 
dacă nu cosmogonică, un „dubito” maiestuos (p. 72) se 
ridică precum un „cântec de lebădă” (p.84-85): „vremea 
rugăciunii nu a încetat/ cântecu-mi e doar demonizat/ 
de iubire de tine// mă izbesc de statornicia-ţi/  ca de-un 
zid crescut peste noapte/ până la cer/ gândul alunecă 
şerpuind spre tine/ la orice adiere de vânt/ nu mai am 
aer// mi-e frică să merg mai departe/ am mâncat aguridă 
la sfatul/ celor mai buni prieteni/ ca Adam am fost de 
docilă şi naivă// gândurile sunt păzite de un zmeu/ 
buzduganul a rămas la Dumnezeu/ nici măcar n-am 
încercat să-l mai ridic/ a mia a câta oară// (…) nu văd 
nu simt sunt searbădă// duhul orbirii şi-al muţeniei/ mă 
învăluie ca un cântec de lebădă”, un „necrolog” prefaţează 
„ultimul cânt”, „distopia de ieri cu un deget pe mâine”: 
„soarele ca un sac de nisip/ lumina se vinde la bucată/ pe 
coridoarele spitalelor/ muribunzii se plimbă cu moartea 
în spate/ singura îndeletnicire visată/ scrijelesc sicrie de 
cristal/ viaţa asta trebuie să înceapă/ de-adevărat odată 
cu moartea/ din dreptul inimii// alerg prin noaptea de ieri 
să prind/ trenul luminii de mâine” (p. 90-91)….

Transmiterea senzaţiei de strepezire a dinţilor fiinţei 
(„dinţii sunt de-mprumutate/ şi toate din noi se frâng în 
afară”, p. 88) când muşcă din mărul ori agurida începu-
tului de eternitate este greu de realizat, Mihaela Claudia 
Condrat reuşeşte un miracol lirico-ontologic, poeta „este” 
(„a fi cum cer alţii să fii/ mai puţin sau mai mult/ a fi o 
părere un gând/ a fi înnebunind/ a fi spic tremurând/ a 
fi pentru ceva/ sau împotrivă/ a fi în sus sau în jos// a nu 
mai fi// a nu fi prieten/ a nu fi laş/ a nu fi nu/ a nu fi da/ 
a nu fi părere/ a nu fi pe jumătate/ sau pe dea-ntregul/ 
a nu fi sus sau jos/ a nu fi trădător/ sau vorbă deşartă/ a 
nu fi judecător/ a nu fi în viaţă/ nici în moarte// a fi între 
nimic/ şi nimic” (p. 72-73)), este şi un Toma la feminin 
(„nu-nviem ca Lazăr din mormânt/ dar ne prindem cu 
iubirea legământ/ că odată vom fi izgoniţi în veşnicie”,  
p. 74), perspectiva zen o ademeneşte pentru o cere- 
monie a ceaiului de început veşnic de lume, se poate 
ruga pentru „vocea mamei”, o voce care tămăduieşte „la 
nesfârşit, fără urmă, fără limite”, o mamă care poate fi 
oricine dintre noi, învăţând iubirea regretelor şi cathar-
sisul ce va să vină… Nirvanic sau nu!

Atelier critic
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Dora de Mircea : « În cabinetul labirintic 
al cordului cuvintelor» 
(„Pisica în dulap", Editura EIK0N, Cluj-Napoca, 

2014)

Dora de  Mircea nu suportă convenţionalul în poezie. 
Poezia sa este făcută constant din jocuri de limbaj, invenţii 
diverse, cuvinte create de ea, cu efecte comice, uneori 
negre, cu o atitudine insolentă insolită.

Pe coperta interioară citim  analiza criticului Valentin 
Taşcu, care  apreciază „rostul poeziei sale de a trata 
aceste tulburări cu o jucată indiferenţă, de a le devaloriza, 
tocmai pentru a nu fi supuse banalizării. Din această 
cauză, procedeele sunt tăioase, aproape seci, mimând o 
delicată mânie”.

Ideile par simple, se aliniază, curg  într-un mod natural, 
fără exagerări inutile de ton.

Poeta utilizează rime şi ritmuri diverse, dar refuză un 
aer simandicos. Umanism surâzător, o tuşă «à la Jacques 
Prévert», dar şi influenţe diverse de curente literare de 
avangardă (suprarealism, onirism, dadaism etc...)

Tehnicile utilizate, tipice acestor curente care au îm-
prospătat poezia, i-au forţat limitele, au impus surpriza, 
revolta şi imaginarul cât mai departe cu putinţă, sunt doar 
«vizitate» în fugă de o poetă care se vrea «diferită», pariu 
simpatic cu propriile limite. BILET (pentru i):

Sunt rochia ta
explicită
întinsă
la uscat
uitând
să-mi acopăr
picioarele 
din iarbă

Poeta are o foame de cuvinte şi de stări indisciplinate, 
are instinctul spunerii directe, nu este consumatoare 
compulsivă de metafore, imagini, adjective,  pe care  le 
vede precum nişte zorzoane inutile, ea elimină sistematic 
stereotipurile.

Poezia sa este vie, în perpetuă mişcare, elimină fixi-
tatea rigidă a unei lecturi facile, „mură în gură”.

Uneori tonul duce spre expri-
mări cu valoare de aforism care 
permit diverse interpretări.

Unele poeme sunt o adevărată 
cură de juneţe, de prospeţime, 
poeta dechide drumuri năstruş-
nice, ne provoacă cu o vitalitate 
inventivă, se amuză să răstoarne 

automatismele gândirii.
Plăcerea de a juca este evidentă, pe o tablă de şah 

autoarea impulsează pionii cuvintelor, comunică lectoru-
lui o trăire crescendo, pornind de la cuvinte simple. Ne 
lăsăm prinşi, captivaţi de explorările ei în ţara umorului, 
de la cel lejer la cel tragic, negru  «à la Charlie Chaplin». 
Incursiuni dezinvolte într-un dicţionar propriu, unde poe-
ta depune cu penseta cuvinte cu diverse semnificaţii  
proprii, figurate, echivoce:

APROAPE/IVO

Pe o coastă
De fildeş
Fără stăpân
Trăieşti linia
Strici conturul
Oricărui înţeles,
Nu te deosebesc !
Lustruit/şlefuit
în vraja
urletelor
străine 
de mari gesturi.

Rime şi ritmuri interioare, aliteraţii, neologisme, alu-
necări abile de la un sens la altul al aceluiaşi cuvânt, 
forţarea până la absurd ori la calambur a sensurilor unui 
cuvânt .

Dora de  Mircea nu refuză tradiţia literară, dar se 
aliniază unei mişcări de  provocare, de intelectuală, eru-
dită, care deschide  cu dezinvoltură poarta unei poezii 
ambiţioase, care apreciază răsturnările de sensuri prea 
bătătorite, care ştie instinctiv pe unde este originalitatea:

AFTER C.

poem de bicicletă
nu ai cască de protecţie !
iubeşti liberul arbitru
întorci roata în lătrat
strunind 
din lanţ
cuvinte...

ANGELA
NACHE-MAMIER
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Texte scurte, dar concentrate, autoarea nu face nici 
o concesie clişeelor ori locurilor  banale, ne captează, 
deşi temele pot părea cunoscute. Cotidianul (dar nu 
cotidienism), aluzii biografice fugace, diverse angoase, 
jocul printre cuvinte, plăcerea de a broda în jurul unui 
«film» al cărui scenariu şi regie îi aparţin, sunt caracte-
ristici ale poeziei sale.

Coduri din universul infantil permit o invitaţie la o 
lectură enigmatică, autoarea ne plimbă într-un labirint de 
senzaţii care transmit o stare de plenitudine, „on ne reste 
pas sur sa faim”.

ŞTIRE (dr. Ivo)

Azi am primit
„fetiţa cu crocodil".
Eu fiind pisică
Nu ştiu: să-i scriu/să-i citesc.
Să-i cânt ?
mi-e să n-o supăr
sau?
Iată, aşadar, o fetiţă/un crocodil
şi mulţi elefanţi
fericiţi !
P.S.scrisorica n-am scris-o eu, am
găsit-o în inima ta!
O putem apropia de „perfomerii” la modă, care sunt 

capabili de face din orice literă a alfabetului un adevărat 
spectacol, potenţial rar în poezia de azi. În acest volum  

poeta dă dovada unor excepţionale capacităţi verbale, 
electrice, uneori adevărate focuri de artificii exterioare 
şi interioare. Poeta incizează cuvintele, chirurg copilăros, 
nerăbdător să deschidă porţi noi, dă peste nas morţii, 
spaimelor de tot felul, colecţionează stări positive, le de- 
pune într-un atlas al râsului sănătos, natural non-stop.  
Emoţiile de tot felul, chiar şi cele amoroase, sunt demis-
tificate, deşi eleganţa cu care poeta atinge profunzimi 
împiedică pateticul. Timpul şi spaţiul au o linişte şi o 
anumită solemnitate  misterioasă. Dragostea cu limitele 
ei, dorinţe neîmplinite, viaţa cotidiană, poeta ne lasă să 
întrevedem în poemele sale emoţia, exaltarea, ştie să le 
distileze în parfumuri difuze, fără ostentaţie. O filozofie 
de viaţă  afişată discret, această poetă ne întâmpină cu 
un talent excepţional, cel al unei mari poete, care de pe 
divanul „zâzaniei cu lumea” ne invită, ca un magician,  
într-un joc ameţitor dintre vid şi preaplinul existenţial, 
dând cuvintelor toate drepturile la libertate:

APRIL/IUBITO

peste toate câte le avem
Magie!
o faci pe fir de mătase
plimbându-mi capul, uşor/elegant

Fii atent, fragilule!
joacă cinstit verbul
mai liniştit
să-mi desfac visul în două
să-mi taie frica-n bucăţi.

Poetul Florin Mugur (revista „Tomis”) saluta entuziast 
„...sentimentele unei poete adevărate, cu un amestec 
de cruzime şi de tandreţe, de porniri spre discurs şi de 
interziceri ferme ale frazei discursive; e o poezie cu 
«tăieturi» decise pe care poeta ştie să le efectueze cu 
mână atentă de chirurg”.

NONCULORI (non)culori

Culori în oglindă
se lasă jucate
pe fir de mătase
– iluzionist contrabalansând 
realitatea
cu imagini povestite de copil
unui bunic
absent
din trecutul motivat să reţină
doar ce visăm !

Atelier critic
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Un poet greu încadrabil
 
La editura „SemnE“ (Bucureşti, 2016) i s-a tipărit poe-

tului Octavian Mihalcea a şasea carte de poezie: „Umbra  
de fier”. Deşi stilul scriiturii rămâne acelaşi, ne atrage 
atenţia, ca în fiecare volum de-al său, cu câte o particu-
laritate anume. La debut, în „Bărbatul artei sângerează 
fluturi” (2004), surprinde prin acea dualitate vers liber/ 
sonet, puse faţă-n faţă; „Flagel” e atestarea că el va fi 
credincios poeziei moderne, erezia către sonet fiind doar  
un exerciţiu de adoraţie faţă de regretatul poet Vasile 
Preda, care a uluit într-o manifestare literară cu ale sale 
„sonete închipuite ale lui Vasile Voiculescu”; „Epicriza”, 
care nu-i o „criză de epică” (iată o posibilă definiţie a 
poeziei), ci un remember al unei cumpene de viaţă; 
„Poezii”, se pare o grabă a lui de clasicizare”; „Bestii şi 
basme”, un fel de mais voila, iată cum mă aud în franceză. 
De data asta, tandemul gând poetic/ ilustrare a sa rulează 
pe velodromul ideatic, armonios, dar sporind mesajele 
incifrării (la fiecare cinci pagini câte o grafică, o densitate 
demnă de un joint venture al artelor), astfel că „Umbra  
de fier” a apărut nu numai în condiţii grafice excepţionale 
(un clişeu cu care ne-a obosit critica de întâmpinare), ci 
mai ales în condiţii de grafică de excepţie, datorată unui 
maestru al genului, Alex Ivanov. 12 desene (şi cu prima 
copertă, 13) pentru literatul care a debutat acum 13 ani, 
în 2003, în „Renaşterea culturală”, iar în 2013 i s-a acor- 
dat premiul pentru cronică literară al revistei „Dunărea 
de Jos”. Timpul şi cartea din elegantele linii grafice sunt  
temele-obsesie punând în valoare poemele lui Octavian 
Mihalcea. Desigur că referinţele critice elogioase ale 
unor erudiţi de amplitudine ca Octavian Soviany şi Emil 
Niculescu, cu flatante trimiteri livreşti, nu pot decât încânta 
pe creatorul acestor bijuterii lirice, pe fundalul unui ecou 
difuz din Ion Barbu. Dar dacă poetul „Jocului secund” 
toarnă cuvintele prin retortele matematicii, Mihalcea le 
trece prin filosofie, iar rezultatul va fi inefabilitatea unei 
atmosfere mateine, de mare rafinament pentru stilişti, 
dar destul de greu de urmărit pentru degustătorii de 
baladesc. Străduinţa lui Octavian Mihalcea, de atâta amar 
(poate la el o fi fost dulceaţă, aflându-se la ecuatorul 

celor 40 de ani) de vreme, este permanenta 
preocupare de esenţializare a faptelor şi senti- 
mentelor. Efort de-a dreptul brâncuşian, poetul  
lovind cu dalta în cuvinte, cu osârdia gorjea-
nului în lemn sau piatră. De aceea aş ase-
măna  partea cu sonete din „Bărbatul artei 
sângerează fluturi” cu semnificaţia „Ecorşeului” 

titanului de la Hobiţa, în creaţia ce va urma. De la acest 
clasicism (numit aiurea de unii desuet, pentru a-şi 
justifica mediocritatea sau neputinţa) „se plonjează” în 
oceanul cuvintelor dintru începuturi. Chiar Brâncuşi, în  

timpul vieţii sale, a refuzat graba cu care unii voiau să-l 
încadreze la suparealişti, arătându-le că el a căutat de 
fapt reliefarea frumuseţii fruste a arhaicului. În cheia 
asta poate fi citit şi receptat poetul nostru: renunţarea la 
tot ce e inutil, parazitar, bombastic. Privind hectarele de 
versuri ale contemporanilor, în numele unui up-to-date 
îndoielnic,  îi apreciezi şi mai mult încăpăţânarea de a fi 
auster. El se află în situaţia de a creiona ideile-forţă ale 
poemului, lăsând cititorului libertatea de a-şi imagina, 
completându-le, frumuseţea şi adevărul gândurilor su-
gerate. La patru dintre prietenii săi, complici literar, li se 
dedică poeme. Fiecare dintre ei s-ar recunoaşte lesne în 
flash-urile de trimiteri ale autorului în raport cu propriile 
creaţii: Mircea Brăiliţa, inubliabilul, într-o „Aşteptare a 
zăpezilor” (...) „Pentru că toate cele pierdute vor fi aici. 
Oglinzi luminate încet”; Liviu Vişan, „Poetul care pictea-
ză poveşti”, „prăpăstii pe drumul enigmei”, sub „Robia 
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marilor fantasme”, în „Ritmul sângelui, al vinului”; Alex 
Ivanov, ramă în rană, încifrările adulmecând linia vieţii 
într-o „nebunie verde”; în fine al patrulea, C.A, un rătăcit 
pe „Mistuitele căi aurite, atunci când se revoltă ceara 
unui timp interesant”. Versuri atingând spaţiile rarefiate 
ale trăirilor: „Apoi melancolie peste fiecare pod tulbure. 
Adâncimi sihastre. Epilog fără încetare”. În peste 70 de 
poeme, reţeta esenţializării este aplicată riguros, furni-
zând imagini dintre cele mai surprinzătoare. Chiar cu asu-
matul risc de a nu fi foarte convingător (deoarece poezia 
se scrie, nu se descrie), remarc farmecul ce se ascunde 
în muzica interioară a versurilor lui Octavian Mihalcea, 
prin evitarea unor expuneri, oscilând între confuzie, di-
dacticism şi preţiozitate. E greu să urmezi ritul şi ritmul  
poemului tulbure. Cum să scapi de o „Cumplită energie  
a zeilor?“, de o „Captivitate strânsă la piept?” („Captivi-
tate”). Sub acel nimb gotic, „mereu târziu”, „Simţim apro-
pierea versurilor neascunse. Cuvintele ar sfâşia multe” 
(„Nimb”). Ce straniu e „Peisajul atârnat în lanţ”, în care 
„Prin vis revin fântânile. Plutesc icoane de ceai”! Un 
„Spectacol matur despre orologii” („Orologii”). „Prin aer, 
elogiul piruetei – detaliu de Chagall”, aşteptând „Săgeţile 
care nu mai ucid” („Detaliu”). Cubismul de care e bănuit  
se confirmă, doar formal, nu în esenţă, în „Fin de siècle”, 
unde găsim „Rotunde aripi din cărămidă. Lăzi cubice 
înfrăţite cu prăbuşirea”. Poemul „Lângă mine” este o 
dureroasă (acum privită cu detaşare) amintire, în care el 
iese din «Epicriză» (fabuloasă „acea scufundare, undeva 
între pericolul retezării şi Salomeea dansând”), într-o  
cumpănă de viaţă, auzind doar „Glas maternal” (...) „lângă 
rană, lângă «Flagel»“. Poemul „Kali Yuga” (ca o premoniţie, 

din sanscrită, a timpurilor întunecate) ar putea figura 
în orice antologie de poezie demnă de mileniul III: 
„Metronom la porţi fertile. Un gest iluzoriu. Kali Yuga – 
sânge sculptat. Teroarea cărnurilor, între moarte şi vers, 
anunţă marea sensibilitate la frig”. În „Castel”, eu intuiesc, 
fără ca Octavian Mihalcea să mi-o confirme, o Veneţie, 
ca o lagună discretă, în care descoperi, „Mereu nouă, 
mângâierea măştilor pierdute“ (vestitul carnaval). „Valul 
– înaltă robie miraculoasă“, dă o altă viziune, dar la fel de 
enigmatică, urbei muribunde. Greu descifrabile impulsuri 
erotice în „Nu cred” („În colţul francez – se consumă 
periodic cel mai aprins gust înserat, exact la fel ca triun- 
ghiul tainei”), „Destăinuiri” („primii oameni au făcut des-
tăinuiri pătrunzătoare. Posibilă metodă. Posibil miracol.”), 
„Măşti” („Suntem sărutaţii  soarelui, doar iluzoriu.”) şi 
„Tehnici vechi” („Tehnici vechi, amintiri umbroase în ori- 
ce seducţie trăitoare. cale amintind forţa unei secunde 
închipuite.”). Superficial privind, din versurile sale pare 
a lipsi iubirea: să fie oare magma ei strecurată printre 
structurile lirice ale poemelor, ca o ultimă sfidare? Tot mai 
des bănuit de influenţe suprarealiste, Octavian Mihalcea 
ne oferă o posibilă mostră: „Unu plus unu – avem în comun 
rama solitudinii. Fiorul suprareal acoperă orice templu.” 
(„În comun”). Şi cum „Muntele a fost aşteptat destul”, 
nu cumva rama solitudinii provine de la o ambarcaţiune, 
lansată, în larg, spre o altă linişte? Multe sensuri la 
o poezie ce refuză...senzualul, în care „Putem simţi 
frumosul greu încadrabil, neuitarea centrului spectral. 
Răsfoiri traumatice pentru evaziune”. Octavian Mihalcea 
se defineşte, fie şi involuntar, prin ultimul poem citat, ca 
un poet greu încadrabil. Eufemism pentru nemărginit...
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Suflete amestecate

Ladislau Daradici este un romantic modern. În roma-
nul Oraşul sufletelor amestecate, Bucureşti: Editura eLi-
teratura, 2015, abordează cu mult curaj destinul unor 
oameni ai vremurilor pe care le trăim. Atent la detalii, la 
mediul în care trăiesc personajele, la relaţiile dintre ele, 
scriitorul pune accentul pe sufletele lor. Sufletele sunt 
cu adevărat importante. Un roman în care acţiunea se 
împleteşte cu poezia, cu fiorul. În vremurile acestea de 
tranziţie, oamenii pot să-şi piardă sufletele, sensul vieţii. 

Personaje principale sunt Maria şi József, un bărbat şi 
o femeie. Maturi, prinşi în plasa întâmplărilor neprevă-
zute care blochează suflete. Maria, asistentă medicală, 
el, şoferul de pe ambulanţa spitalului. O echipă apăsată 
de sarcinile de serviciu, de boli personale, de singurăta-
te. Singurătatea este elementul care le modelează min-
tea, sufletele, timpul. Acţiunea se petrece la Hunedoa-
ra, aproape de lacul Cinciş, un loc misterios şi afectat de 
mituri. Lacul este un personaj în sine, o lume. Lacul este 
oglinda oamenilor şi a cetăţii. Hunedoara este un oraş 
monoindustrial, cu legende. Lacul ademeneşte istoria şi 
destinul oamenilor. Lacul este oglinda cerului…

Viaţa ar fi putut fi liniştită pentru personaje, dar nu a 
fost aşa. Maria îşi pierde fiul, Alexandru, care se îneacă 
în lacul flămând. Acest eveniment marchează viaţa fe-
meii, efectele sunt fulgerate. Îşi pierde soţul, familia este 
afectată, îşi pierde identitatea. Este lucrul cel mai cumplit 
pentru o femeie. Ea nu va şti încotro va ajunge. Trauma o 
copleşeşte. Capabilă să se dedice meseriei şi celor aflaţi 
în nevoie ca urmare a multor accidente care pot apărarea 
în viaţa oamenilor, ea nu mai poate face lucruri normale 
pentru sine. Activitatea de pe salvarea spitalului îi fură şi 
timpul. Nu mai poate iubi, se însingurează, are accese de 
retragere din realitate, memoria se încarcă de plumbul 
durerii. Memoria este singura comoară. Reface în min-
tea-i viaţa şi destinul fiului pierdut. Dialogul ei cu lacul, 
personaj flămând de suflete, este tensionat. Îşi doreşte 
fiul înapoi, dorinţa este un miraj neacoperit de puterea 
apelor. Doreşte să-i recupereze trupul pentru a-l îngropa 
după datină.

Ladislau Daradici redă legenda lacului Cinciş 
în episoade bine structurate, totul intră în isto-
rie şi în mit. Lacul a înghiţit multe suflete, biseri-
ca, sate, cimitire. Sufletele din adânc strigă după 
cele din oraş. Lacul alimentează cu apa necesa-
ră oraşul, întreprinderile. Vremurile se schimbă, 
activitatea industrială scade, apa strigă spre oa-

meni istorii zilnice. Este un permanent dialog între lac şi 
oraş, un dialog special, limbajul este straniu, înţeles de 
cei care suferă. Conductele poartă mesajul cu ţipete şi 
lamentaţii. Maria este prinsă în capcana monstrului care 
i-a răpit fiul şi bărbatul, care i-a înnegrit sufletul. Există 
vase comunicante secrete între oraş, lac, oameni, istorie.

Întâlnirea cu József este una care-i schimbă planul vie-
ţii. Bărbatul, cu răbdare,  depăşindu-şi tarele singurătăţii, 
o readuce la viaţă. Îi redă identitatea furată. 

Refugiul în natură, excursiile făcute împreună, visele, 
micile gesturi care au efecte mari, toate o scot pe Maria 
din zona apocalipsei personale. Dragostea, mai ales dra-
gostea, declanşează un proces de schimbare profundă. 
Ea se reîntoarce la viaţa pierdută. 

Autorul prezintă cu atenţie şi căldură dragostea unor 
oameni maturi care-şi regăsesc ritmul pierdut în faţa des-
tinului implacabil. Daradici cunoaşte bine zona, descrie 
peisajele, oraşele pe unde călătoresc ea şi el în căutarea 
vieţii pierdute. Din momentul în care ei îşi reintră în rit-
mul normal al vieţii prin relaţii integre, lumea se reface 
din mii de elemente, se recompune întregul. Viaţa este 
recâştigată cu toate continentele ei. Naraţiunea curge lin 
şi precis. 

Biserici, sate, cimitire aflate în adâncul apelor lacului 
Cinciş formează o lume care a fost, prezentă prin oglin-
dire, prin reflecţie în viaţa oamenilor care continuă să 
trăiască. Sunt zone în care imaginarul depăşeşte limite-
le realului, textul devine poem. Scriitorul nu se ascunde, 
lasă în plină lumină aceste  paliere: realul, fantasticul, 
lacul, moartea, dragostea. Mitul se împleteşte cu sufe-
rinţa. O suferinţă mută uneori. Când femeia şi bărbatul 
se întâlnesc în propria lor legendă, lucrurile se simplifică 
prin miracolul dragostei care acoperă toate. Sufletele se 
amestecă. În modul acesta ele se apropie, dar îşi menţin 
şi identitatea, îşi păstrează intacte energiile. Singurătatea 
este depăşită. Maria va căuta să-şi găsească fiul pierdut 
în moarte, dragostea o duce pe drumul corect. La final, 
Daradici are câteva precizări legate de roman.

„Cât timp am lucrat la Oraşul…, am urcat de câteva 
ori la lacul Cinciş din Munţii Poiana Ruscăi. Ultima oară,  
într-o sâmbătă, la începutul lui decembrie; a fost atâta 

CONSTANTIN 
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soare şi vreme atât de caldă, încât am dus un scaun pli-
ant pe mal şi am rămas acolo ore bune, observând lacul, 
cei câţiva pescari dintr-un golf apropiat şi scriind pagină 
după pagină într-un caiet, cu creionul. Povestea satelor, 
bisericilor şi cimitirelor de pe fundul lacului este reală, o 
serie de alte aspecte ţinând de fantastic. Cu toate aces-
tea, în această fază, povestea mi se pare mai veridică  
decât realitatea care m-a inspirat” (p. 226). 

Lupta lacului nemilos cu oraşul este redată cu aten-
ţie. „Țevile huruiră din nou; era ca un blestem. Tot oraşul 
se plângea, se întâmplau atâtea, zilnic câte o conductă 
înfundată sau spartă, apa inundând subsolurile, scurgân-
du-se pe străzi, izvoare limpezi răbufnind din asfalt şi be-
ton peste noapte, transformându-se în pâraie. Se spune 
că instalaţiile ar fi de vină, vechi de o jumătate de secol, 
fierul şi fonta ruginind şi plesnind; dacă până şi metalul, 

te întrebai, ce pretenţii să mai ai de la un om de carne, 
de la un fir de viaţă cât o rază de stea, cât o aţă? (p. 17)”

Căutarea fiului pierdut a captat-o pe Maria, viaţa ei 
era urzicată de întrebări fără răspuns în viaţa reală. 

„Deseori se întreba ce fel de om ar fi fost Alexandru, 
ce fel de lucruri i-ar fi plăcut, unde s-ar fi regăsit. De când 
era mic, ar fi vrut să stea doar afară şi dacă ieşea din oraş, 
la lac, la munte sau chiar şi numai la marginea oraşului, 
până la pădure, era în culmea fericirii” (p.p. 69-70).

Scriitorul descrie cu răbdare, tandreţe, bucurie, far-
mec naşterea iubirii între cei doi. Este o dragoste de oa-
meni maturi, compusă din mii de istorii, de gesturi, de 

cuvinte spuse sau subînţelese, din tăceri şi mărturii. Din 
momentul în care femeia îşi mărturiseşte singurătatea şi 
slăbiciunile sufleteşte, sentimentele se declanşează cu 
frumuseţe şi farmec. Daradici sesizează momentul de co-
titură în viaţa oamenilor. „Şi deschise uşa debaralei, ară-
tându-i locul ei de refugiu şi de spaimă în care, când sim-
ţea că îşi pierde minţile, suporta teroarea, asaltul rece al 
limacşilor, într-un ultim gest disperat de neputinţă, sinu-
cidere spirituală şi autoflagelare… De autoexil…”( p.168). 
Mărturia se eliberează de tensiuni, este o spovedanie 
târzie în faţa unui om care o întâmpină cu multă căldură, 
simplitate şi bucurie. 

Ca asistentă medicală, alături de József, Maria a ajutat 
oameni în nevoie, accidentaţi, oameni la limita fizică a 
existenţei. Însângeraţi, cu mintea rătăcită, cu trupul aco-
perit de răni, cu viaţa pâlpâind în corp. A făcut-o cu dăru-
ire, cu pasiune. Nu se putea ajuta pe ea. Rănile spirituale 
sunt mai profunde, se vindecă foarte greu, prin oameni 
care pot dărui iubire. Daradici prinde esenţa, lasă textul 
să curgă, povesteşte simplu, cu o energie discretă şi cu 
mult pasiune.

„Vara se scurgea ca un poem şi Maria simţea cum de-
vine tot mai dependentă de omul ei. Căci aşa-i spunea 
József, omul ei, iar ea, femeia lui” (p. 210).  

Femeia şi bărbatul se întâlnesc, formează întregul, po-
vestea capătă consistenţa, poemul creşte şi cuvintele se 
schimbă în viaţă. Sufletele se amestecă...

Daradici defineşte filmul acesta: „Este un roman al 
căutării, al recuperării sinelui de către doi oameni însin-
guraţi, prinşi într-o încrâncenare aproape imposibilă de a 
salva vieţi. Paradoxal, până la un anumit punct, ceea ce 
izbutesc ei să facă atât de bine pentru alţii, nu reuşesc şi 
pentru ei înşişi” (p. 226).

La începutul romanului aflăm date despre scriitor, La-
dislau Daradici este prozator, poet, critic literar, fin obser-
vator al fenomenului literar actual. Profesor dedicat, el 
prezintă modelul de scriitor al cetăţii, implicat în multiple 
activităţi. Cărţile sale, enumerate pe scurt, ne descoperă 
lumea unui scriitor profund ataşat valorilor clasice, artei, 
culturii, fenomenului social complex în care lumea s-a 
trezit la final de epocă. A fost inclus în antologia celor 
mai frumoase proze ale anului (2014, Editura Adenium). 
La final, precizările autorului au menirea de a contura at-
mosfera romanului, atenţia acordată dramelor speciale 
în care oamenii pot cădea fără voia lor:„...e o rostire sin-
ceră în simplitate şi care spune poate mai mult decât ar fi 
permis despre autorul ei” (p.227). 

Atelier critic
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Alchimii ale sensului. Despre un festin 
al poeziei în lirica lui Geo Galetaru

Exigenţa dă roadă frumoasă în poemele din 
Înduplecarea nopţii (Timişoara, Editura Mirton, 1998, 84 
p.) şi autoexaminarea evocă poeticitatea în postura figurii 
exponenţiale. Am zice, altminteri, că tocmai poezia este 
livrată de autorul ei drept certitudine epistemologică. 
Pasajul (auto)biografic e depăşit, imaginarul e legitimat 
între „ninsorile” existenţiale şi cenuşa anilor, fascinaţia 
călătoriei şi miracol, „mister perpetuum” şi amintire.

În două cicluri, volumul „toarce” alternări de timpuri 
şi imagini, inspiră şi indică moduri „de a citi” scenarii 
ale destinului, orgoliul focal cantonându-se în astfel 
de definiri/re-definiri ale admirabilului. Tema lebedei 
(Cărarea lebedei e prima secţiune a cărţii) inspiră un fals 
breviar, realul şi himericul adăstând ipostaza ideală a unui 
lirism de-convenţionalizat. Sfiala dirijată a discursului, 
semantica regenerativă, nefirescul elanului tragic, 
între Odette şi Odille jocul fiind circumscris în etapă a 
reveriei (retorică a ceremonialului umbrei/înserării („o 
nălucire este totul”): „(…) În rouă îţi vei vinde trecerea 
înaltă/ca o logodnă stinsă dinspre păsări/şi vinovat de 
lebede mărturisite/un trup îşi va îngropa pedepsele în 
cearcăn…”(Lebede mărturisite, p. 10). În acelaşi ciclu, 
eul liric trăieşte/re-trăieşte un mimetism stilistic, deşi 
manierismul e, aici, mereu detaşabil de damnarea 
fictivizării. Întoarcerea spre fiinţă e, firesc, tentaţia frotaj, 
vestigiile elegiei nu anulează total parada oniricului, erosul 
rămâne doctrină a spectacolului fiinţei: „Cum dintr-o dată 
atingi/nesfârşirea/doar cu genele învăpăiate/şi trupul/
începe să-ţi cânte/a naştere” (Semne, p. 28|).

Un comportament reactiv, de întâmpinare iniţiatică a 
festinului poeziei, se simte în ciclul al doilea, Nefireasca 
adiere. Vămile tainei, crinii memoriei, „blânda iluminare”, 
dar şi umbra, imaginarul baroc al destrămării şi fascinaţia 
risipirilor întreţes un proiect, asumă o reconstituire a 
veneraţiei. Poetul venerează femeia şi dragostea, chipul 
mamei, dar şi sunetul clopotului în templul „jocului 
secund” (lumea, „nefireasca ordine”), trăieşte doar 
pentru spectacolul acestei veneraţii. Spaţiul refugiului 
este spaţiul dintre cuvinte, eul ospitalier e, însă, un 
devorator al vidului, demolează pentru a re-clădi, înalţă 
din regresiunea semnelor: „Lucruri inefabile aceste 
aşezări/în care se tălmăcesc făpturile/ca într-o limbă ce 

a fost demult.//Clopote pure slobozite în somn/(ferigile, 
odihnindu-se pe chipurile înecaţilor)/îmbrăţişează falsele 
alcătuiri/şi le divulgă blând.//Oriunde se poate deschide 
o taină,/oriunde te găseşte/gheara miresmei/şi cine-ţi va 
uşura captivitatea?//Căci, vai, acesta este adevărul/pustiu 
ca o boare-n neant -/umerii tăi sunt cuiburi şovăielnice/
de unde îngerii-ţi contemplă/fiinţa cu mirarea veşniciei…” 
(Lucruri inefabile, p. 58).

Gestica are un aer ritualic, întreg volumul e marcat 
de ştiinţa alegerii esenţialului, iar autorul a ştiut să depă-
şească tentaţiile amăgitor-compensatoare, mai ales din 
graba demitizărilor. E un recurs aparte la graţia şi romanţa 
explorărilor („un nimb s-ar istovi acolo”), o ceremonie 
a desprinderii de neted, de calp. În sfera semantică, 
masca melancoliei însăşi pare estompată, vitalismul 
liric e asigurat de verva ludic-ontologică, spectacolul 
sentimental este mult prea discret şi bine controlat. E 
bine să mai sesizăm că tema trecerii evocă, în fapt şi în 
fond, experienţa frustrantă a contaminărilor sacrului. 
Mobilul tuturor exhibărilor are şi el o funcţie ludică; voinţa 
iniţiaticului, declişeizarea sunt mostrele excesului de 
teatralitate în acelaşi spectacol. Numai că regizorul este 
şi actor şi autor, canavaua deteriorată a lumii se întreţine 
prin necontenitele înscenări, convenţionalul e blamat 
insistent într-o la fel de necontenită alchimie a sensului.

Datele imagismului temperat 
sau despre „ceremonia cuvintelor” 
în poezia lui Geo Galetaru

Cu Memoria fulgerului (Timişoara, Editura Eurostampa, 
2013, 120 p.), intenţia retrospectivei va fi îndepărtată, 
deocamdată, în lirica lui Geo Galetaru. Avem poeme 
ale unei procesiuni lirice, apăsat originale, capacitatea 
sugestivă dobândea noi elanuri, disimulările nocive, pe 
alocuri, ţin doar de acele disoluţii ale vechilor habitudini. E 
un imbold analitic, aici, care arată în plan estetic, desigur, 
un efort matur, un autor în descendenţă indubitabilă, 
şaptezecistă, care impune prin insolitul captivant al 
imaginarului, altitudinea unui discurs metaforic de 
un suflu condensând o viziune sensibilă şi o nuanţare 
echilibrată a configurativului într-un ritual graţios-grav.

Cel dintâi ciclu ciclu al cărţii, Solilocviu, se încadrează 
acestui profil distinct de poet. Universul poeziei sale 
nu e marcat de mari mutaţii faţă de bornele apariţiilor 
editoriale anterioare, mojarul meditaţiei prepară 
constant percepţiile de nezdruncinat ale lumii. Dincolo 
de strategia disimulărilor, însă, avem sub crusta 
„ceremoniei cuvintelor” un subtil şi nelecuit sentimental: 
„poate cuvintele acelea de ieri/poate aburul lor în suavă 
nemişcare/să spui e o glorie insuportabilă/un declic 
al sintaxei amare/cine locuieşte în sufletul umbrei/
în labirintul flăcării şi chiar mai departe/cine-şi plânge 
destinul ca un clopot în zori/cine-şi citeşte viaţa ca pe o 
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carte/(cine-şi citeşte viaţa ca pe propria moarte)” (Cine-şi 
citeşte viaţa, p. 23).

E un registru ponderat şi în al doilea ciclu, Poate că 
viaţa, metafora unor aglomerări intempestive de imaginar 
evocând un fel de robusteţe canonică în circumscrierile 
eului. Realitatea înseamnă, la urma-urmei, acest proiect 
deductiv, vizualitatea aglomerată de nuanţele unui 
imagism ponderat: „cred că am făcut ceva îngrozitor 
cred/că am fost în lumea aceea prietenoasă/cu oasele 
mele scânteietoare cu neputinţa/lucrurilor fragile la 
căpătâi/cred că am dormit sub pietrele vieţii/am auzit 
mersul şarpelui prin cer/o veste înflorită pentru ochii de 
nicăieri/am rostit: eşti fratele meu la toate/răspântiile 
nopţii iubirea de sine şi ura/de sine fii bun cu mine du-mi 
inima/în lumina aceea care se-ndepărtează” (Cred că am 
făcut ceva îngrozitor, p. 75).

Parfumul original, la intersecţia marilor teme şi peda-
lând pe exerciţiul destinului se regăsesc în ciclul al treilea, 
O calmă beatitudine. Entuziasmul febril, indicativul 
inoperant al unui fals resentimentar, dar şi problema 
timpului cizelând indelebila suferinţă a retorului liric 
gesticulându-şi francheţea ca un resemnat sentimental 
elimină, deodată, livrescul nociv. Exuberantele explorări, 
dublând oarecum o pasiune consumptivă, indică mai 
întâi voluptatea insolitării. Minuţiosul regizor exersează 
în nuanţe şi drumuri egotice actele unei drame lente, 
despovărarea demitizantă: „ochiul care vede până în 
pântecul lucrurilor,/mâna care arde ca un fruct în pomul 
necunoscut,/flacăra care taie pârtie în câmpiile toamnei,/
soarele care foşneşte pe creştetul visător al amiezii,/
vâsla de aur care trezeşte fiara adâncului:/incizii precise 

în trupul sever al realităţii,/felii desprinzându-se ca să se 
adune/în acelaşi miez orbitor ce ne tulbură somnul.//şi 
abia atunci înţelegerea neantului e fără fisură.” (Acelaşi 
miez orbitor, p. 105).

De extracţie hedonistă, totuşi, poezia lui Geo Galetaru 
se remarcă prin atributul sonorităţii grave a existenţei, 
devoţiunile rectitudinii eului liric faţă cu personalizarea 
unui imaginar incitant, dinamizat în investigările 
poematice. E o lirică prospectivă, de melancolii speciale 
despachetate din clocotul sentimental.

În zodia poeziei. Însemnări despre 
lirica lui George Stănciulescu

Seria apariţiilor girate prin binevoitorul concurs al 
administraţiei comunei Dudeştii Noi, de la graniţa de vest, 
înregistrează în cadrul programului Pro Cultura poemele 
lui George Stănciulescu, dragoste and limba rusă şi eu 
(Timişoara, Editura Eurostampa, 2015, 112 p.), construcţie 
a unei vanitoase desubstanţializări într-un registru subtil-
ironic sau doar jovial, frenetic sau doar ocultând indicibilul 
şi sastisirea contemporanilor care suntem. Textele acestea 
sancţionează confesivul, modă obositoare, azi, printre 
poeţi, şi îţi verifică reacţiile vitale în bruioane de orgoliu 
frivol şi de uimitoare supleţe stilistică.

Febrilitatea fluidizează traseele unei lirici care vrea să 
nege transcendentalismul şi poartă ca pe un medalion 
distinctiv sfidarea la purtător („ai putea să-mi fii/singurul 
om din lume care nu plânge?”), disertaţia calmului 
absolut şi voinţa obnubilării substratului mitic. Docilitatea 
ontologică a versului asigură compatibilităţi semantice, dar 
nu-l poţi acuza pe autor nici de exhibiţie grandilocventă. 
Mai degrabă e vorba de o reaşezare a perceptivului, de o 
pregătire pentru o vizionare specială a realităţii. De aceea, 
până şi disperările fiinţei sunt solemnizate în ritualul 
unei crispări invocând „miracolul” abisalităţii: „dă-mi 
Doamne să scriu o poezie atât de frumoasă/să oprească 
în loc trecătorii/închinându-se la ea ca la un idol/lângă 
versul meu să-ngenuncheze păsările trufaşe/norii să-şi 
domolească tumultul/iar vântul respiraţia ucigătoare/dă-
mi Doamne această iluzie/că nu trăiesc singur” (rugă de 
duminică târziu, p. 67).

Carnaţia obsesiilor, într-o captivitate a senzorialului, 
supus expierilor melancoliei („Doamne/dacă tot venişi/pe 
la mine/ce-ai zice/să dai o fugă/de-mi umple/butelia asta 
goală/din inimă”), înseamnă datele unui vizionarism al 
alchimiei existenţiale. Eul liric arată multă disponibilitate 
pentru profunzimea ceremonialului, suavitatea cursivă 
devine, în fluxul memoriei, motivem, imageria se 
augmentează prin neîntrerupta captare a senzaţiilor, un 
patos tragic îmbie destinul la taifas. Dragostea muşcă din 
când în când din franjurile realităţii, mântuieşte: „o femeie 
naşte leacul împotriva singurătăţii./un copil seamănă 
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grăunţe de bine în lume./flacăra urii pe pământ uriaşă/
pradă iernii înfometat ghiocel al zăpezii/obosit sumbru 
stingher/scâncet care-ţi adoarme la piept/ochi de bărbat 
privindu-l dragoste mută/şi inima toată de cântec/viscolul 
poezie curată/O, Doamne, nu m-am iubit niciodată!/
nicăieri n-am simţit că e soare/în umbră/dar pot/când 
omul din sângele meu strigă Tată” (de iubit Irina, p. 21).

Subminarea mecanicii goale a formelor poate întreţine 
şi sensurile înalte ale unui convulsiv fiinţial. În zodia poe-
ziei, inefabilul materiei incită mereu la metamorfoze, ţelul  
fiind, firesc, dobândirea unităţii de către eul sedus, iremedi-
abil, de recurenţele heideggeriene ale temporalului omni-
scienţei. În această metapoezie liantul, agentul coagulant,  
reactorul nu este lirismul, ci atitudinea. Asemenea gonfa- 
lonierului optzecist, poetul îşi jalonează, trufaş, posesiuni-
le, dependinţele şi tonul îngâmfat şi asertoric, e un spirit  
distructiv, estetic vorbind, e un vivace în dorinţă, în pro-
iect. Iată portretul desţelenitorului lumii noi: „Cândva îmi  
doream să ajung un om mare./Gândeam pe atunci/un 
om mare e mai aproape de cer./Să plutesc lin peste ape 
întinse,/peste munţii semeţi./Gândeam că, mare fiind,/
au să-mi crească aripi uriaşe în locul/mâinile,/în locul  
picioarelor-gheare viguroase/de vultur./Incredibil cum trec./  
Nu mi-au răsărit aripi, nici măcar gheare./Port mănuşi 
strâmbe şi o pereche de pantofi soioşi” (Notiţe, p. 95).

Fulguraţii lirice inteligente, inspirate, edifică un discurs 
original în această carte şi ne dă mari speranţe în legătură 
cu destinul literar al lui George Stănciulescu.

Temele fiinţei în spectacolul liric. Din nou 
despre poezia lui Gheorghe Grigurcu

Exista în mare măsură un temperamental impetuos 
în lirica de început a lui Gheorghe Grigurcu. Dar nu era 
deloc un jurnal sentimental această poezie a truculenţei 
suave, atât de vecină cu regizarea confesivului din 
lirica neoexpresionismului european. Nelinişti aproape 
goliardice, lângă discursul ornamentului ceremonios 
al unei realităţi structurată alegoric („poezia poeziei”), 
temele mari ale poeziei europene precum ingenioasa 
metaforizare a utopiei, evidenţiază un insolit caz Grigurcu 
în literatura noastră postbelică. Explorând cu atenţie, 
prin lectură, în roca originarităţii acestei lirici, constaţi 
cu surprindere, de la bun început, o forţă de captaţie, 
peste normele/normativele generaţiei/promoţiei, un 
vizionarism de frenezii cabrate în luciditate maximă, 
uneori un patetism tulburat, fixat provizoriu într-u 
impresiv genuin, de regimul asumat cu vehemenţă 
magmatică al elanurilor autoexaminării, al reflexivului/
autoreflexivului vaticinar.

În Salută viaţa (Bucureşti, Editura Albatros, 1972, 
80 p.), un fluid retoric al cărţii asigură temperanţa 
unei tectonici iconoclaste, generică pentru opţiunile 

articulărilor solemn-senzoriale şi denunţările graţios-
tragicului într-o poezie a permanentelor evaluări ale eului. 
Suportul reveriilor integrale este, între „sufletul vechi” al 
poemului şi proiectul insemnelor generice, categorialul. 
Adeseori, însă, spaţiul de-nuanţat mesianic, sub crusta 
realului convertit, este rodirea unui imens (firesc) orgoliu: 
„1. Spinul e teoria trandafirului, fragila corabie ce-l 
poartă prin lume.//2. Spinul e credinţa în lucrurile trecute, 
trandafirul în cele viitoare.//3. Nu-i îngădui trandafirului 
s-adoarmă-n orgoliul spinului său.//4. Spinul ghiceşte  
casele înăuntrul cărora se află un izvor curat.//5. Spinul 
aşteaptă mereu câte-un oaspete. Trandafirul fuge/de 
lume ca un eremit” (un spin şi un trandafir, p. 56-57).

Mod de exorcizare, poemul implică mecanismul inte-
rior al melancoliei, ştanţă maladivă a temelor fiinţei, 
pacifică „libertăţile” imaginaţiei. În tonalităţi vizionare, 

maniera poate fi analitică, dar în sensul unui patetism lent,  
convocând până şi derizoriul („grăsimea idolilor”) la un joc  
al convertirilor. Referenţială, în propriul survol asupra 
reliefului intelectiv, poezia lui Gheorghe Grigurcu îşi 
reglează pulsul dincolo de reverenţe şi de o minunată 
graţie a canonizării. Ea are un chip cordial şi unul cere-
bral, într-o alăturare preceptivă, neprelucrată. Stihială, în 
poemul cum lucrurile, vibraţia proiecţiei crispate a rea-
lului resorbit în metaforă devine deodată contrapunctul 
concretului. Celebrarea tuturor mesajelor în ritualul 
scenariului asediat mai degrabă de elegia incidenţelor, 
creează o nouă combustie, gravă, radicală, copleşitoare 
ca experienţă: „Cum lucrurile expiră oftează/într-o lectică 
de trandafir/se plimbă soarele.//Eliberate de obişnuinţă 
dulăpioarele./Ce-aveau de gând să spună daliile/muşca- 
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tele ce se priveau demult.//Și scaunul a ieşit în grădină/
într-un acces de sinceritate.//O, lucrurile cum/se strădu-
iesc să-mpartă/dorinţele principiile.//E prea târziu să se 
mai/poată adopta” (cum lucrurile, p. 46-47).

Reverberantă în propriile-i expansiuni, supusă terapiei 
radicale a metaforei impresive, poezia lui Gheorghe 
Grigurcu caută „şocurile” dizarmoniei, insolitul (în miezul 
fantasticului „purulent”), frisonul conectiv, arta acelui 
spectacol realist/suprarealist al unei game spectrale con- 
servând cu predilecţie autocontemplarea lucidă. Eul  
auctorial gesticulează între risipiri şi meandrele vulnera-
bilului, descătuşări şi elanuri iniţiatice, abandonul arhaităţii 
solemne şi recuzita instauratoare a unui modernism de 
notaţie a bravadei ceremonioase în arbitrar. Un exemplu 
revelator este poemul interior, structura bipolară a 
„obiectelor”, cogitaţiile poemului de viziune, hieratismul 
rostirii şi catagrafia senzorialului reprezentărilor evocă, 
uneori, aceleaşi armonii/armonizări ale sentenţiosului: 
„Cum au crescut aceste flori de o culoare vânătă/îm-
bibate de ultima ta cerneală/continuând să te caute/
când nu eşti acasă.//O încăpere caldă ieşise la patinaj/
bătrânul îşi amintea: o, da, povară/atât de economică 
a apei.//mormintele s-au mărturisit zidurilor/şoldurilor 
tale brodate cu lemnoşi trandafiri.//Zilnic de două ori 
pe struna pianistei/„ciudata mea inimă” ziceai/o carte 
nu alcătuieşte o viaţă/o casă nu alcătuieşte o casă.//
Răbdătoare privirile ca furnicile” (interior, p. 22-23). Şi 
exprimă un lirism profund, o pagină esenţială în poezia 
română postbelică.

Poezia sau elanurile unui graţios menuet. 
Note despre lirica Mioarei Băluţă

O serie de cărţi de poezie, în cadrul programului cultu-
ral coordonat de administraţia unei comune bănăţene, 
Dudeştii Noi, au apărut în ultima vreme la Eurostampa. 
Am citit, de pildă, Partea nevăzută a lunii (Timişoara, 
Editura Eurostampa, 2015, 110 p.), iar poemele propuse 
de Mioara Băluţă arată nu doar elanuri sempiterne, dar şi 
o bună stăpânire a mijloacelor poeziei de azi, un stil alegru 
marcat, fără îndoială, de o adâncime aparte a percepţiei 
realului, dar şi un ludic provocator, al reprezentărilor 
truculenţei evanescente într-un cotidian mereu resorbit 
între întemeierile „noului” imaginar.

E o voluptate aproape decadentistă în această gesti-
culaţie lirică, enunţul fragilizat de elegia angoasei ori 
chiar metafora în răspăr insolitând impecabil un spectacol 
al epifaniilor spasmului interior al eului scriptor, irizări 
ficţionale însoţind, parcă, graţia unui menuet liric. Altmin-
teri, sunt de apreciat şi aceste expieri ritualice („precum 
„o mireasă/spre un nevăzut altar”) în care eul auctorial 
pare a răscoli nostalgiile languroase ale unui trecut 
denunţat (stearpa memorie) şi reveria gravă în semantica 

îndrăzneaţă a reevaluării lumii: „nu aud nimic/nu vreau să 
aud nimic/un corp negru/o dâră de fum spre stele/nisipul 
destrămând în joacă lumea//mi-ai spus că nu se poate 
muri/atât timp cât poţi iubi ceva dar/dacă sufletul e fericit 
în dragostea lui/cum să-mi port masca/să nu plângă 
printre oameni//spune-mi tu/cel învăţat cu depărtarea/
cum să strig un cocor din er/când un vultur îmi înşeală 
privirea” (îmi pun capul pe asfalt, p. 99).

Nu ai putea identifica doar teme predilecte în poezia 
Mioarei Băluţă, dar autoarea este mai degrabă, aici, 
propriul ei radiograf („lumea e aşa cum sunt”), deşi 
chiar mesajul alegoric-ironic se apropie de concreteţea 
palpabilă a unui imagism fabulos. Nu este neapărat un 
exerciţiu mimetic, cât o fuzionare hermetică în ceremo-
nialul fiinţei: „să am trei ochi iar/tu să ai trei mâini 
legate/androizi perfecţi pentru o adaptare/continuă//dar 
dragostea nu ţine de perfecţiune/nici de metode critice 
elementare/de exemplu/în seara asta de duminică/ne 

este permis orice/când din cutia pandorei/ies mărturisiri 
de apă vorbitoare/îmbătându-ne//clipesc des/în somn se 
simte/cel mai tare zbaterea/tensiunea ca într-o noapte/
de black friday” (se poate spune că aşa a fost să fie, p. 30).

Prin aburii misterioşi ai realităţii („imaginează-ţi 
spaţiul dintre lucruri”), motiv de explorare a resursei 
lirice, intuim freamătul lăuntric al unei senzorialităţi 
mocnite. Nimic nu e lăsat pe dinafară, metafora e o 
coruptelă a sensului tragic, dar orgoliul frivol, gest de 
frondeur nelecuit, punctează exasperările fiinţiale în plină 
autoreferenţialitate. Fiindcă e multă poezie bună în acest 
volum în care ternul cvasiclasicizant e atins, destul de des, 
şi de străluciri diamantine.

Atelier critic
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Cartea surâsului
Jurnalul unui drum lăuntric/fragmente
(Continuare din numărul trecut)

David Bohm: individul este ca şi muntele, ori un scaun, 
o manifestare a unei energii mai adânci, a unei ordini mai 
adânci, a unei realităţi ne-manifeste. Şi această concordă 
cu fizica mai mult decât orice altă concepţie pe care o 
cunosc.

Rădăcinile problemelor noastre se găsesc în mod 
paradoxal în ne-manifestabil. Dinspre acest ne-manifes-
tabil se determină şi reînnoirile unei naturi, care se înfi-
ripă şi se stinge în manifestabil.

Novalis, în prelungirea vechilor texte, afirmă 
acelaşi lucru: vizibilul este un invizibil ridicat la 
rangul de taină.

Ne-manifestabilul ca matrice.

(Ce sens au, şi la ce bun toate acestea. Acum şi în 
Lumea Aceasta?

Din orice unghi s-ar porni, se ajunge în cele din urmă 
la un miez. Şi acest miez este compasiunea, iubirea, ca 
formă a unei energii subtile, prin care se instaurează „ca 
de la sine”, o anume etică, inerentă acestei Aflări.)

 Augustin: iubeşte şi fă ce vrei. 
Aşadar, mai departe:

Ne putem deci întoarce din însingurarea fertilă, din nou 
în lume, spre a depune prin pura noastră prezenţă mărturie 
a acestei transfigurări/metanoia personale. Spre a nu fi 
Aici şi Acum ... oricum. Fireşte, pe de altă parte, oricare 
altul, care a păşit pragul morţii, ştie mai mult decât cel 
mai înzestrat om al planetei: suntem însă aidoma copiilor, 
care apropiindu-se de pragul adolescenţei, manifestă un 
interes tăinuit, ascuns, faţă de misterul sexual, încercând 
să îl adulmece dinspre ne-pârguirea lor. Uitând faptul că 
vor ajunge să îl cunoască la timpul potrivit. Şi astfel, pierd 
o parte esenţială din unicul farmec al copilăriei.

 Într-adevăr, ca şi apa, nu ne „înălţăm” însă decât 
picătură cu picătură.

 Unul după altul. Dar imboldul, dacă este, trebuie 
urmat, fiindcă altfel o boală ori un accident/incident ne 
vor oferi oricum timpul (pe care mereu l-am amânat ori 
„omorât”), de a reflecta la noi înşine.

Doamne, în fond suntem cu toţii responsabili de Tot şi 
de toate câte se petrec pe pământ. Ele se răsfrâng în mai 
mare ori mai mică proporţie – potrivit unei rezonanţe/
configurări individuale „pe măsură”-, în fiecare din noi. 
Ne pătrund ca nişte unde, începând să formeze în noi 
legături, structuri. Pentru cine bat clopotele ... Efectul 
fluturelui ...

 Cât de tare trebuie să ne sporim atenţia în fiecare 
clipă...

 Doar ea poate menţine o integritate.

Aplicând principiul, nu atât holografic (ce ar presupune 
mai ales un static), ci o holo-mişcare, se poate spune că 
fiecare clipă conţine în ea întregul timp.

 Fiecare aspect al timpului, fiecare clipă, par să 
existe mereu pretutindeni.

Limbii, sistemului conceptual, structurii gândirii le este 
inerent faptul de a nu ne înţelege pe noi şi universul în 
genere prin modalităţi holistice. Holografice.

E nevoie de un alt limbaj, Un limbaj al instantaneităţii 
de comunicare; transverbal.

Un limbaj holistic? Se pare că spre această 
abolire (în care se găseşte principalul inconve-
nient al rătăcirilor noastre) a limbajului, în sensul 
înlocuirii lui cu un altul mai eficient, ne-dual, se 
îndreaptă oarecum şi un anume aspect al evolu-
ţiei.

Poezia realizează în acest sens o relaţie holografică cu o 
cultură, cu o epocă, cu un spectru al vieţii. Aflarea mistică 
pare să fie o formă totală a vederii holistice, care prin 
prisma personală pătrunde ordinea „pliată” a universului. 

Intuiţia pare a avea întâietate (chiar în ne-
conştientizarea ei concomitentă actului)

Acest clipe „goale”, în care ea / se „pipăie” 
instantaneu întregul, un întreg complex de 
structuri.

Nu putem ştii ce a „trăit” un mistic. Trebuie să par-
curgem noi înşine actul aflării. Nu poţi scuti pe nimeni 
de drum. Însă orice ar fi „aflat” misticul – şi mai ales în 
sensul: dacă mă întrebi nu ştiu, dacă nu mă întrebi, ştiu 
– cert este că fiecare din ei aduce cu sine o pleiadă de 
atribute ale unei genuine schimbări (metanoia): umanul, 
iubirea, blândeţea, toleranţa, compasiunea, comuniu-
nea, smerenia, transparenţa. Toate acestea impunând o 
etică spontană. Nici unul din aceşti mistici, despre care 
îndeobşte se vorbeşte eufemistic, cu condescendenţă, ba 
chiar cu o anume depreciere şi cu un anume dispreţ, nu 
şi-a impus voinţa asupra altora, nu a dorit să stăpânească 
ori să asuprească pe nimeni: un model uman, pilduitor 

ANDREI
ZANCA
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de existenţă. Ori acesta este lucrul esenţial. Dincolo de 
Revelaţiile mistice, care sunt din nou cercetate (şi anume, 
mai ales de fizicieni şi de ştiinţele naturii, descoperindu-
se concordanţe uimitoare între ele).

El impune ca punct de plecare la fiecare, 
indiferent de gradul său evolutiv, atenţia sporită, 
grija şi băgarea de seamă, îndreptate mai ales 
asupra propriei persoane în fiecare clipă.

Aceasta trudă ar trebui să fie cultivată, 
dezvoltată de la cele mai fragede vârste şi cu 
precădere în şcoală. Fiindcă o şcoală, care implan-
tează doar cunoştinţe încurajând competiţia 
şi concurenţa, nu creează decât nişte mutilaţi, 
ducând la o extensie a urii, avidităţii, invidiei.

David Bohm: după părerea mea însemnătatea pozi-
tivă a misticii zace în faptul că această cauză primă a 
existenţei noastre este un mister, o constatare, pe care şi 
Einstein a acceptat-o. Tot el a fost acela care a spus odată 
că tocmai tainicul ar conferi frumuseţe. După părerea 
mea, drept mistic, ar fi de desemnat o persoană, care a 
avut într-adevăr o experienţă nemijlocită cu misterul, o 
experienţă, care transcende posibilitatea descrierii ei. 
Problema pentru ceilalţi oameni este de a pricepe  ce ar 
putea însemna aceasta.

(o afirmaţie simplă, modestă, aproape „necenzurată” 
a unui celebru şi important om de ştiinţă: dacă am pune-o 
în analogie cu o afirmaţie asemănătoare în esenţă a unui 
scriitor, mereu obsedat de importanţa şi „rolul” său, mereu 
îngrijorat de a se exprima cât mai „memorabil” cu putinţă: 
ce deosebire esenţială, în fond de nivel al conştiinţei între 
cei doi ... şi poate – de ce nu – şi de smerenie, nu-i aşa?.)

Şi reacţia unui fizician german bătrân de la Harvard, 
concentrându-se a înţelege întrebările preopinentului de 
dialog, apropo de cazul Ted Kacsynski: Realitatea? Unde 
este realitatea? Unde e asta?

Toate acestea îmi amintesc în mod straniu, de reacţia 
tipică a unor intelectuali francezi în faţa spontanului şi a 
„riscului”, pe care-l implică el. Spre a evita o confruntare 
onestă cu unele subiecte, se refugiază în reacţiile de 
respingere a aroganţei şi ironiei. Aceeaşi reacţie se poate 
observa şi la unii „intelectuali centralizaţi” ai marilor 
aglomerări urbane de la noi, axată în general pe replica: 
ce, bă, te dai grande?

Două angoase adânc înrădăcinate la ambele tabere: 
a nu te face de râs (teama de ridicol, predominând în 
orice situaţie) şi, în prelungirea acesteia, bagatelizarea, 
luarea în derâdere (miştoul, zeflemeaua), ca reacţie de 
apărare. Rezultatul: trecerea rafinată sub tăcere, ba chiar 
ostracizarea, alungarea corpului străin. Genuinul este 

un risc prea mare ... Ca urmare se practică în mare taină  
(deşi toată lumea ştie ...) plagiatul. La mare modă în zi- 
lele de azi.

La fiecare se poate observa, dacă priveşti extrem de 
atent, în rare momente, nu atât fiorul, ca o firavă umbră, a 
unui déjà vu,, cât mai ales al unui deja, tulbure presimţit. 
O presimţire amânată şi ignorată vreme de-o viaţă: 
bănuiala că în fond se pliază unui rol de mult stabilit. Cu 
mult înainte de înfăţişarea lui pe pământ.

Miles Davis. Se plimbă pe scenă căutând. În 
fond aşteptând a fi găsit; să îl ... găsească pe el 
sunetul. Sound-ul acela al lui inconfundabil. Nimic 
premeditat. „Risc” total. Nu ştie – în afara unor 
structuri de bază –, ce îl aşteaptă în următorul 
moment.

Acest mers de animal de rasă. Pe scenă. 
Neliniştea această reţinută, încordată de leopard, 
spre a nu-i scăpa nici o nuanţă. Şi dintr-o dată 
această sincronizare ca de la sine între ei. 
Sunetul se desfăşoară în voie. Se desprinde parcă 
dinspre o apă misterioasă. Bătând înspre un mal 
îndepărtat. Pare un ecou ce străpunge aerul pur 
al unei dimineţi ceţoase. Lent irizate de soare. 
Şi vine sub mereu alte înfăţişări, alte înfiripări 
spiralate. Chipul lui Miles poartă reflexul de silex 
al înfrângerilor transformate în ceea ce s-ar putea 
numi „încă un pas”.

Într-un interviu declară că a avut momente de 
neînchipuită neputinţă ... şi nu s-a mai atins vreme 
de cinci ani de instrumentul său. La un asemenea 
muzician şi artist, o eternitate a iadului ... după 
care i-au trebuit trei ani spre a-şi regăsi sunetul ...

Însă el s-a reîntors. But he came back ... the 
sound ... (extraordinară afirmaţie!) ... The perfect 
sound, mai zice el cu vocea aceea răguşită, 
tulburătoare ... I hear this sound ... and a voice, 
mai zice, relatând cu o rară smerenie, despre 
plimbările lui solitare pe malul lacului său preferat 
... Asta este. Aşchii de vorbe. În rest, a-ţi urma, 
netulburat de nici o părere, de nici un considerent 
extern, Calea ...

O operă de artă pare a fi cu atât mai 
valoroasă, mai ... profundă, cu cât se în-
firipă dinspre un nivel lăuntric mai ... 
adânc.

Când Borges îşi închipuia universul ca o uriaşă 
bibliotecă, se referea nu doar la carte, la cărţi. Înclin să 
cred, azi, că se gândea la faptul că întreaga lume, întreaga 
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natură e o bibliotecă vie, pe ale cărei rafturi în etaje şi 
terase ascendente şi descendente zac semnele, pe care azi 
în suficienţa hybris-ului nostru, nu le mai putem descifra.

Iluzia, maya, conferă şi iluzia întâmplătorului şi 
a haosului. Înlăturând vălul, dai peste ordini, pe 
care încă nu le putem cuprinde.

Omul nu se mulţumeşte doar a înţelege, a pătrunde 
lucrurile, fenomenele. Îl bântuie mai ales controlul, 
intervenţia şi ghesul stăpânirii, al transformării (ca act 
hegemonic) al lumii şi al naturii.

Mai întâi râd ca fetiţele. Apoi, mai târziu, râd cu 
unduiri de sex. Îmi place de el: mă face să râd. Fireşte, 
râsul relaxează sfincterele, deschide. Este o deschidere.  
Şi alungă temporar teama şi grijile, conferind un inter-
mezzo al siguranţei, adăpostului.

După cum animalele îşi marchează teritoriul prin jeturi 
de urină, tot astfel omul îşi marchează micul imperiu, 
fiecare cum şi cu ce poate: prin utilizarea obiectivată a lui 
a avea. Unde domină a fi, graniţele se mistuie.

Cât de fatal la un scriitor: să îşi marcheze teritoriul prin 
propriile cărţi ...

Răul, o acţiune limitată doar de veşnica lui revenire.
Binele, mai mult o stare. Cel mult, o făptuire de 

maximă discreţie.
(mâna ta stânga, dreapta ce face să nu ştie ...)

Hermes Trismegistos (se presupune că ar fi identic cu 
zeul egiptean al înţelepciunii, Toth): enunţă în principiul 
al treilea al legităţilor hermetice: tot ce există se găseşte 
în stare permanentă de vibraţie. Afirmaţie atestată azi de 
fizica cuantică. Ne găsim aşadar într-o mare de câmpuri în 
vibraţie. Vibrăm şi întâmpinăm continuu vibraţii. 

Potrivit legii rezonanţei aceste vibraţii deter-
mină reacţii în lumea înconjurătoare: pare că 
astfel ne determinăm în fiecare clipă, viitorul.

Un grup de muzicieni, de exemplu, intră în rezonanţă 
pe parcurs şi la un moment dat are loc sincronizarea lor. 
Această sincronizare se asemănă mult cu modelele de 
unde ale creierului în momentul unei meditaţii adânci. 
Transmiţând iubire, se va întâmpina iubire.

(Mulţi vor citi poate aceste propoziţii, însă câţi oare se 
vor opri spre a se interoga nu atât asupra valabilităţii ori 
non-valabilităţii lor, cât mai ales spre a-şi acorda din plin 
timpul necesar spre a se lăsa pătrunşi de propriul adânc, 
dacă a fost doar uşor atins de aceste rostiri?)

Experienţele bio-feed-back din ultima vreme au 
scos la iveală un lucru extraordinar: într-una din aceste 
experienţe, subiecţii au învăţat să-şi declanşeze la început 
funcţiuni organice: puls, temperatură, tensiune etc. 
După ce acest lucru a reuşit deplin, ei au fost rugaţi ca 
prin aceeaşi metodă să pună în funcţiune prin puterea 
gândului butonul de declanşare al imaginii unui televizor.

La puţină vreme după această reuşită expe-
rienţă, unul din subiecţii experimentului a dece-
dat. EEG-ul nu mai denota nici o activitate a 
creierului. Şi totuşi semnalul de declanşare al 
televizorului a apărut. 

Concluziile experimentatorilor, Delpasse Jaques şi 
W.J.Amsyck: conştiinţa nu este aşadar legată de corp şi 
există şi mai departe laolaltă cu amintirile, cunoştinţele şi 
trăirile înmagazinate ...

Medicul Yan Xin: supertalent parapsihologic din China. 
În prezenţa şi sub observaţia severă a mai mulţi experţi 
şi fizicieni de marcă a reuşit un experiment uluitor: a 
reuşit să influenţeze, de la o depărtate de peste 10.000 
km, viteza de descompunere a atomilor radioactivi, 
transmiţându-şi pur şi simplu fluxul energiei mentale la 
locul experimentului.

(În ştiinţa actuală, disocierea radioactivă este consi-
derată a fi un fenomen întâmplător şi de neinfluenţat fizic 
ori chimic ... 

De asemenea, a apucat cu ambele mâini o sursă 
electrică de 150 de volţi ...

Mai mult, i-a reuşit să mărească şi să diminueze ten- 
siunea electrică a sursei (între mâinile sale experimenta-
torii au măsurat o rezistenţă cu mii de Ohmi mai mare 
decât la omul obişnuit.)

Să poţi prin practicarea Quigongului, însoţit de o con-
centrare mentală ieşită din comun, să schimbi ADN-ul  
dintr-o celulă (cum a făcut-o într-un alt experiment Yan 
Xin), explică multe din vindecările miraculoase de-a lungul 
vremurilor.

Cum decurge un experiment depinde de starea / atitu-
dinea de aşteptare (la ce se aşteaptă în fond subiectul 
în momentul în care începe experimentul). Conştiinţa 
observatoare alcătuieşte cu obiectul observat o unitate, 
iar rezultatul este până la un anumit grad oglindirea 
convingerii mentale a celui ce întreprinde experimentul. 
Acest lucru este valabil însă la toată lumea ...

Convingerile, închipuirile şi aşteptările creează „lume”. 
Schimbându-ne aşadar „mentalitatea”, convingerile, 
schimbăm prin urmare şi „realitatea”.

Eseu
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Pentru cine cunoaşte principiul dintre cauză şi efect, 
ştie că aşa ceva ca întâmplarea/întâmplătorul nu există. 
Doar concordanţe. Potrivit legii rezonanţei.

Culegem ce semănăm ...

Institutul HeartMath din California: s-a descoperit că 
numitul câmp electromagnetic al inimii emană de cinci 
mii de ori mai multă energie, decât undele de energie 
transmise de creier. (Ceea ce emană din inimă este în 
armonie şi concordanţă cu Fiinţarea Absolută.)

Ben Gurion: cine nu crede în minuni, nu este 
un realist.

(Augustin: minunile nu au loc în contradicţie cu natura, 
ci în contradicţie cu ceea ce ştim despre natură.)

Masaru Emoto, reputat om de ştiinţă japonez: „apa are 
o conştiinţă”. A ajuns la această constatare prin fotogra-
fiile sale revoluţionare ale cristalelor de apă. Apa trăieşte 
şi se schimbă prin influenţa sentimentelor, cuvintelor  
şi muzicii ...

Experienţele de fotografiere a cristalelor 
izolate, după o metodă specială de îngheţare a 
apei, demonstrează că apa preia şi înmagazinează 
informaţii din mediul înconjurător, schimbându-
se în mod corespunzător. 

Structura cristalului (era parcă şi titlul unui film al lui 
Vajda ... ) oglindeşte vibraţiile armonice ori dizarmonice 
ale mediului. Sub influenţa muzicii lui Bach, de exemplu, 
apar cristale de o frumuseţe nemaivăzută ... Pe când la 
„muzica”, de genul Heavy-Metal, apăreau formaţiuni 
haotice, distruse ...

Lucrul cel mai uimitor: la fiecare gen de muzică, cris-
talele aveau o formă deosebită, specială. La un cântec de 
iubire, de exemplu, se forma un cristal de forma inimii..

Reacţiile la cuvinte: acelaşi efect. Potrivit mesajului 
afectiv.

(cine e omul acesta de porunceşte apei, domolind-o?)
Aceeaşi splendoare o aveau şi cristalele apei 

tămăduitoare din Lourdes, analizate tot de echipa de 
cercetare a lui Emoto. 

Corpul uman constă în mare parte din apă. 
Oare ce efect au atunci asupra ei /lui sentimentele 
noastre în fiecare clipă?

În India se ştia de altfel de milenii: sufletul 
bucătăresei „impregnează” mâncarea pe care o 
găteşte ...

Revin la evenimentul din 11 septembrie 2001. 
Cercetătorii de la Princeton au trezit la viaţă un proiect: 

global consciousness project. 
Întrebarea lor: dacă există o conştiinţă colectivă a 

omenirii, este ea în stare a influenţa rezultatele gene-
ratoarelor incidentale? Ce vor înregistra computerele? 

Au fost astfel răspândite în întreaga lume câteva zeci 
de generatoare incidentale. Acestea realizează zi şi noapte 
prin calculatoare specializate un şir de zero-uri şi de unu-
uri, care să nu fie influenţabile la nimic, în afara poate a 
conştiinţei umane.

Datele sunt colectate mai apoi la Princeton, unde se 
realizează o curbă grafică a decurgerii şi sunt comparate 
cu linia, care ar fi de aşteptat la un rezultat pur incidental 
(doar acele derogări de la incidental, care apar în mai 
multe regiuni în acelaşi timp, sunt considerate demne de 
a fi valorificate).

Evenimentul din 11 septembrie a dus la o înregis-
trare interesantă: calculatoarele au produs deodată şiruri 
de cifre ordonate, care derogau evident de la rezultatul 
incidental aşteptat. Oare unda emoţională universală să 
fi unit astfel conştiinţa oamenilor, încât să fi influenţat 
calculatoarele? 

Pe lângă alte evenimente înregistrate, cu rezultate 
asemănătoare (cutremure, jocuri olimpic, anul nou etc.), 
acest eveniment din septembrie a provocat cele mai mari 
schimbări vreodată înregistrate.

Şi mai interesant însă este faptul că anumiţi cerce-
tători de la Princeton, analizând aceste date, au ajuns 
la concluzia că populaţia lumii a dus ea însăşi prin con-
vingerile ei negative la acest eveniment: curbele s-au 
înregistrat cu 4 ore înaintea evenimentului catastrofal, 
de parcă populaţia lumii ar fi ştiut înainte de acest lucru. 
Cercetătorii americani au lansat ipoteza că aceste cauze 
s-ar fi aflat în ... viitor. După ei, toate variaţiile posibile 
ale viitorului există concomitent. Ele pot fi comparate cu 
mărfurile puse la dispoziţie de un uriaş magazin universal: 
păşind în el dorim a cumpăra ceva anume. Din mărfurile 
expuse alegem doar pe acelea care corespund dorinţei 
noastre.

Tot astfel şi jocul dintre prezent şi viitor: suntem 
înconjuraţi de o matrice invizibilă, care conţine totalitatea 
evenimentelor posibile în viitor. Se realizează aşadar 
doar acea variantă, care intră în rezonanţă cu prezentul, 
o variantă atrasă deci de acest prezent. Toate celelalte 
variante au loc, însă în universuri paralele, potrivit 
teoriilor fizicii cuantice.

Lucrul cel mai interesant însă: energia nu 
se pierde. Ea se adună, se comasează undeva. 

Eseu



sintagme literare

54

Eseu

Teama şi atitudinea negativă a numeroşi oameni 
(alimentate de agresivitatea generală din lume: 
războaie, măceluri, asasinate, televiziune, jocuri 
pe calculator etc.) formează o aură colectivă, ce 
atârnă ca o negură peste o grupă ori naţiune. 

O singură persoană cu atitudine total agresivă 
şi destructivă poate face o legătură cu această 
masă de energie (prin rezonanţă), declanşând o 
catastrofă.

Concluzie este mereu aceeaşi: cu toţii suntem 
răspunzători de ceea  ce se întâmplă.

Viitorul nu este o problemă electivă, ci mai ales una a 
conştiinţei colective.

Einstein: timpul nu este deloc, dar chiar deloc, 
ceea ce pare a fi. El nu decurge doar într-o singură 
direcţie şi viitorul există concomitent cu trecutul.

Nu există nimic mai esenţial decât pacea / armonia 
lăuntrică. Toţi o caută în fond ... în felul lor. Prin rătăcirea 
lor individuală şi colectivă. Majoritatea însă prin A Făptui, 
nu prin A Fi. Sentimentul de a fi Una cu tine însuţi şi cu 
lumea. Atotidentificare.

Acest sentiment născut din compasiune, iubi-
re şi bucurie, care sporeşte cuantumul de energie 
vitală. Nimic nu este mai important decât acest 
lucru. Prin această întreţesere universală a toţi 
şi a toate, ce facem pentru noi, facem în fond 
pentru toată lumea.

Aici trebuie subliniat un lucru, îndeobşte extrem de 
greu de acceptat, de înţeles: 

Mila nu ajută pe nimeni. Dimpotrivă. Se produce doar 
o cufundare în durere, tristeţe.

Teamă şi furie. Ne pierdem astfel balanţa 
lăuntrică. Reacţia inconştientă la unele eveni-
mente dureroase în lume – în mod paradoxal – ne 
desparte de unitatea cu fiinţarea: se creează un 
câmp morfogenetic al durerii şi suferinţei. În fond, 
întărim contururile unei stări generale. Astfel, 
deschidem poarta tocmai acestor evenimente, pe 
care le deplângem. La fel, consolarea. Consolând 
pe cineva nu facem decât să îl menţinem în starea 
aceasta a lui, demnă de ... milă.

Com-pasiunea în schimb este calea de a privi direct 
faptele, fără a simţi furie, teamă ori dorinţe vindicative 

(care doar măresc marja râului în lume, consolidându-l în 
fond), ştiind că orice sentinţă şi etichetare valorică în bun 
şi rău duc prin dualismul lor la ruperea de unitate. 

Compasiune: să accepţi o situaţie aşa cum este ea, fără 
a emite sentinţe: rămâi astfel centrat în sine şi capabil de 
acţiune. Este extrem de greu de acceptat, de înţeles acest 
lucru, care pe loc declanşează dezaprobarea, ba chiar 
furia (fapt, care iarăşi denotă că se atinge un nerv sensibil 
...), şi care în cele din urmă este rezultatul îndelung al 
unei educaţii milenare, preamărind „eroicul”, răzbunarea 
necesară, „mânia justificată”, în fine, victoria cu orice 
preţ a celor „buni” asupra celor răi ...Care erau însă cei 
buni şi care cei răi în războiul de exterminare a indienilor 
americani?

Compasiunea nu se confundă cu nepăsarea, cu 
inactivismul. Dimpotrivă. Doar prin compasiune rămâi 
Una cu toţi şi, mai ales, doar pe baza păcii lăuntrice poţi 
acţiona:

 motivaţia şi calitatea acţiunii sunt însă cu totul 
 altele.

Privită din miezul unei păci lăuntrice, lumea e aşa cum 
este. Abia atunci se înţelege faptul că unul ori celălalt se 
află pe orbita rătăcirii lor necesare, spre a-şi găsi din nou 
Calea, pe care unii au găsit-o deja. Altminteri, e ca şi cum 
te-ar revolta unul ori altul dintre colegii de clasă, care nu 
fac faţă unei ori altei probleme. Lumea e o diversitate, în 
care fiecare se află în timpul şi la nivelului lui momentan, 
„rătăcit” în labirintul lui momentan, purtând în el propria 
lui moarte ...

 
Samana Dhyani Ywahoo: hai, să recunoaştem fru-

museţea în noi înşine  şi în alţii. Când ne vom întâlni, 
întâmpina, să ne privim în ochi, să auzim bătaia inimii 
celuilalt, să vorbim de bine despre noi şi ceilalţi, să ştim  
a fi conştienţi că ne găsim în procesul unei schimbări.

Mata Devi: există două limbi pe lume: limba intelectului 
şi limba inimii. Compasiunea este limba inimii, eliberată 
de ego. Nu cunoaşte dorinţa şi teama. Iartă şi nu trage 
hotare.

Întrebarea este nu atât: ce aş face eu în această 
situaţie.

Ci mai ales: ce ar face iubirea în această situaţie?

HeartMath Institut, California: se descoperă că inima 
are câmpul electromagnetic cel mai mare. Frecvenţa 
câmpului electromagnetic al inimii sincronizează cu 
frecvenţa pământului.
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José SARRIA s-a născut la Málaga, în ziua de 25 martie 1960. 
Scriitor, eseist şi critic literar. A publicat douăsprezece cărţi de poezii şi 
un volum de scurte povestiri. Inclus în numeroase antologii şi culegeri 
de poezii din Spania, Italia, Tunisia şi Mexic, a fost tradus în italiană, 
franceză, engleză, sefardă şi arabă. Este coautor al antologiilor Poesía 
andaluza en libertad (una aproximación antológica a los poetas 
andaluces del último cuarto de siglo)/ Poezia andaluză în libertate  
(o aproximare antologică a poeţilor andaluzi din ultimul sfert de 
veac) – Málaga, 2001, Calle del Agua. Antología contemporánea de 
literatura hispano-magrebí/ Drumul de Apă. Antologie contemporană 
de literatură hispano-magrebiană – Madrid, 2008, şi Hijos de la 
travesía. Poetas árabes actuales en España/ Copiii traversării. Poeţi 
arabi de azi din Spania – Madrid, 2013.

Este colaborator permanent la diferite publicaţii naţionale şi 
străine cu lucrări de creaţie, critică literară şi investigaţie. A prezentat 
comunicări în cadrul unor sesiuni şi seminarii în Spania (universităţile 
din Granada, Córdoba sau Málaga), la institutele „Cervantes” din 
Maroc şi Tunisia, ca şi la universităţile din Fès, Rabat, Casablanca, 
Tanger, Tetuan şi Tunis; a fost raportor la cel de-al VII-lea Congres Iberic 
de Studii Africane (CIEA7), ţinut la Lisabona.

Membru permanent al Juriului Premiului „Andaluzia” pentru 
Critică, face parte din Consiliul de Conducere al Asociaţiei Andaluze 
a Criticilor Literari, Consiliul de Conducere al Asociaţiei Colegiale a 
Scriitorilor din Andaluzia (secretar general), Consiliul de Conducere 
al Asociaţiei Internaţionale „Umanismul Solidar” (secretar general); 
membru fondator al Clubului „Prietenii Marocului”.

Este inclus în Enciclopedia Generală a Andaluziei şi a fost distins cu 
diverse premii: finalist al Premiului Andaluziei pentru Critică (2000), 
Premiul I la Concursul internaţional „Poveştile Strâmtorii” (Cádiz, 
2008), Premiul al II-lea la cea de-a V-a ediţie a Concursului „Creatori 
pentru libertate şi pace”, organizat de Fundaţia împotriva terorismului 
şi violenţei „Alberto Jiménez Becerril” (Sevilla, 2011) şi Premiul 
Naţional de Poezie „Rosalía de Castro” (Consiliul Galiciei şi Consiliul 
Provincial al Córdobei – Córdoba, 2015).

Sudul/ El Sur
                      
         Lui Julio Martínez Mesanza, Mohamed Doggui,
                    Rafael Morales şi Diego Valverde

Acelea au fost zile 
fericite, când veselia
ţimbalului, lăutei şi tamburinelor
se-mpreuna cu parfumul
mirodeniilor şi mentei,
cu profilul fetelor
de lângă potecuţa găinilor,
cu lumina ce se stinge

faţă-n faţă cu-albastrul unei mări
ce scaldă golful Cartaginei.

Acelea au fost zile
pline de noroc,
când am crezut că atingem
eternitatea şi ne-am simţit
eroii vieţilor noastre;
zile când era de ajuns
plăcerea unui ceai cu seminţe de pin
pe vreo terasă
din Sidi Bou Said.
Atunci era 
atât de uşor să cucerim lumea
şi să savurăm
gustul de dafin
al propriei noastre
                                      existenţe!

În zilele-acelea Sudul
nu era un punct
pe itinerariul de pe hărţi.
Sudul era fericirea
inimii mele călărind
pe-azuriul porţilor
din Sidi Bou Said
în vreme ce galbena mireasmă
a lămâilor vestea
triumful vieţii.  

Teatrul Cervantes/ Teatro  Cervantes*

          Lui Mohamed Sibari, un adevărat rezistent

„- Pentru că noaptea s-a lăsat şi barbarii n-au venit.
Şi câţiva soli s-au întors de la hotare
şi-au spus că nu mai există barbari.
- Şi-acum ce ne vom face fără barbari?
Oamenii aceştia erau totuşi o soluţie.”

                                                          Constantin  Kavafis **

Într-un loc pierdut
al vechii medina***
se-nalţă un minaret,
azi templu al actorilor
şi glasurilor comediei.

Uşa închisă a bătrânului 
teatru nu cedează mizelor 
timpului
                    sau dispreţului
celor ce-l vizitează
şi care nici măcar nu se minunează
de frumoasele-i mozaicuri 

JOSÉ
SARRIA
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sau de numele ce-i închide faţada:
cunună din altă eră, glorie a metropolisului.

E imaginea celui ce rezistă,
ca un bastion, furiei 
părăsirii;
şi se iveşte aşteptând,
la apusul soarelui, deasupra golfului
(aşteptând ceva ce nu va sosi niciodată)
să vadă dacă vreo goeletă-i aduce
veşti 
despre întoarcerea actorilor,
deşi unii susţin că nu mai există
actori în acea parte a mării. 

* Teatrul Cervantes e un vechi edificiu, astăzi închis, ce 
se pierde în partea veche a oraşului Tanger. Acest poem este 
inspirat dintr-un altul, pe care, sub titlul Elegie pentru ruine,  
l-a scris poetul şi traducătorul Mezouar El Idrissi. (n.a.)

** Ultima parte din poemul Aşteptându-i pe barbari.
*** medina  (oraş – în araba modernă ) – denumire generică 

pentru partea veche a unui oraş arab din Africa de Nord.

Guadalquivir

„La despărţirea de Andaluzia
am simţit gustul sărat al morţii…
Guadalquivir se numeşte inima mea.”

                                                                      (Antonio Gala)

Mi-am deschis braţele şi ele s-au prefăcut în drumuri de 
apă pe unde trece sângele genililor* şi guadairelor**. 
Inima mea s-a făcut mai largă în timp ce traversa păduri 
de pini, plantaţii de măslini, pajişti, străpungând pieptul 
Andújarului, Sevillei şi Córdobei cu violenţa 
    miasmei de mină.
Mi-am întors privirea din veacuri şi-am văzut într-o clipă 
cum fertilitatea mea a fost patrie a regilor tartesieni*** 
    şi-a legiunilor romane.
– Eu sunt apa islamului şi credinţa botezului – am şoptit cu 
calmul celui ce se lasă, din iubire, în voia sorţii sale.
Cu gustul mlaştinilor am ghicit rodnicul glas al copiilor 
Andaluziei şi, în final, presimţind veşnicia, am pătruns în 
apele unei mări ce m-a-mbrăţişat.
Mi-am întors privirea, pentru cea din urmă oară înainte 
de-a mă abandona litaniei valurilor, în vreme ce oceanul 
întreba de numele meu: Inima mea 
    se numeşte Guadalquivir.  

* Genil şi ** Guadaira – afluenţi ai Guadalquivirului.
*** tartesieni – popor care a trăit în Peninsula Iberică în 

primul mileniu dinaintea erei creştine, alături de iberi şi celţi.

Heralzii negri/ Los heraldos negros

     Fotograful Fernando García Arévalo găseşte 
pe coastele Cádizului (în urma naufragiului unei 
lotci) cadavrul unui tânăr. Îi localizează trupul 
după sunetul nîntrerupt al telefonului mobil.

                              

„În viaţă sunt, uneori, lovituri atât de puternice… Nu ştiu!
Lovituri aidoma urii lui Dumnezeu…/…
Or fi, poate, mânjii unor barbari Attila
sau heralzii negri pe care ni-i trimite Moartea.” 

         (César Vallejo)

De mai mulţi ani,
în amurg, Aixa, plină de-o nemărginită
răbdare, se-aşază
în poarta casei
ca şi când ar primi veşti de la copii.

Ascultă doar tăcerea, heralzii 
negri  pe care-i trimite Moartea.

Aidoma unui harpon sinucigaş,
tăcerea se-nfige în coasta ei
şi, deşi rezistă, la fel ca o balenă,
în fiece seară presimte
tot mai aproape loviturile
ce-o vor face să sucombe.

De ceva vreme Aixa nu mai aşteaptă
minunea, ci doar 
ca cineva să răspundă la chemările ei.  

Sodoma

Nici măcar Lot nu şi-a putut închipui
că foarte adânc în lăuntrul acelui sfinx
continua să freamăte o inimă
atât de liberă căreia nu i-a putut pune căpăstru
încăpăţânarea unui Dumnezeu străin bătăilor ei.
Din când în când se spune că ochii lui
privesc spre Sodoma
printre aşchiile cristaline 
de sare, încercând să salveze
aducerile-aminte ale celor care,
astăzi cenuşă, ieri
au fost propriul lui sânge,
săruturile, nebunia-i nemărginită.  

                   (Prezentare şi traducere: George Nina Elian)
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MAURIZIO
SOLDINI

Universalia

MAURIZIO  SOLDINI s-a născut în 1957. Trăieşte şi munceşte la Roma. 
Poet şi eseist. Profesor universitar, predă bioetica şi e medic clinician pe 
lângă Universitatea „Sapienza” din capitala italiană. 

A colaborat şi colaborează la diverse reviste şi cotidiane, precum 
„Avvenire” sau „Il Messaggero”, ca şi la diverse bloguri şi pagini cu 
caracter literar. A publicat mai multe monografii, dintre care cele mai 
recente sunt Limbajul literar al bioeticii/ Il linguaggio letterario della 
bioetica  (Libreria Editrice Vaticana, 2012), Hume şi bioetica/ Hume e 
la bioetica (Mimesis Edizioni, 2012), Milă şi medicină/ Misericordia e 
medicina (Mattioli 1885, 2016) şi cinci culegeri de versuri: Fragmente 
dintr-un trup şi-un suflet/  Frammenti di un corpo e di un'anima 
(Aracne, 2006),  À  contre-jour/ In controluce (LietoColle, 2009), Om. 
Mic poem bioetic/ Uomo. Poemetto di bioetica (LietoColle, 2010),  
Poarta către lume/ La porta sul mondo (Giuliano Ladolfi Editore, 2011) 
şi Doar pentru ea. Efemeride sărutate de soare (LietoColle, 2013). 

Prinde viaţă cuvântul/  S'anima la parola
un fulger pajiştea fără somn a dimineţii
scoate la iveală frunzele, taie roua
alunecă-n detaliile luminii

aridă noaptea se-ntoarce-n uitare
se-aprind culorile pe creste
respiraţia se face simţită prinde viaţă cuvântul

începe din nou amânarea
se-ntoarce se zbate fuge de trecut
înaintează cu mândrie fără vânt merge se pregăteşte

ţelul nu cunoaşte timp şi spaţiu
e-acolo îndură aşteptarea dar îţi sare-n ajutor
tot timpul şi gravează-n piatră zborul

După-amiază la Bar/  Pomeriggio al bar
un du-te-vino de glasuri o larmă
de la măsuţele aflate-n pribegie mută şi pustie
ce se sfarmă-n bucăţi de tăcere şi zgomote

în paşii frânţi de geamuri, cu scrâşnet,
la o petrecere şi ceşcuţe goale de cer
din vitrinele opalescente-ale serii
umbra se-ascunde-n ziua căzătoare
printre arome de cafea şi stropi de alibi
peste ochi lipsa de-nsemnătate-a privirilor

între o comandă şi-o neatenţie cuvântul
ce răsare din orgia de lumini
pe tavan ca nişte stele jerseele

o furie ca o mâncărime pe piele
e bună schimbarea asta de echilibru
bucurie sau durere ce-ntrece un potop

toţi se îneacă în această cheltuire a timpului
trăgând de motivele-ascunse ale unui melanj
în care prezentul se fărâmiţează ca o prăjitură.

Acel ceva al orei fixe/ Il quid dell'ora certa
umbra se lungeşte în amiaza goală
un sunet se bucură de tăcerea ce-l înconjoară
şi brusc dă năvală freamătul vieţii

nici n-ai habar de-acel ceva al orei fixe
toropeala întemniţează aerul în vis
aidoma albului florii în cireaşă

acum fervoarea verii se-ntunecă
dintr-un salt se preface-n terasament
pocnetul culorilor devine patimă

Paşi pe caldarâmul din Perugia/ 
Passi sul selciato di Perugia                                         

lui Sandro Penna

paşii pe caldarâmul largilor pieţe
prin aleile de cărămidă cu iederă în scări
pe urmele poetului şi-ale strălucirii sale

aidoma cerurilor albastre şi translucide-ale acestui oraş
măturat de vânt în puţine cuvinte în zboruri
de porumbei ce-adună laolaltă tăceri şi case

mari porţi dintr-un ev mediu de umilinţă şi seninătate
ce încă durează în golurile pline de bucurie şi tihnă
şi-o muzică ce urcă din cumsecădenia zicerii

de fiecare dată se-nalţă precum un cânt din solul străzilor
iar băieţii aceia cheltuie-avânturi în dorinţele lor
în pătrunzătorul crivăţ al serii

tihnită înviorare suavă chemare-a iubirii
n-au niciun nume decât pe-acela de poezie şi te zgâlţâie
să te-nchipui tânăr din nou printre crăpăturile timpului

Pe fila goliciunii/ Sul foglio della nudità
Noaptea se stinge pe fundul noroios
spulberă ceaţa şi vidul peste crăpături 
sunt semilune de răscumpărat.

Iar somnul nu admite vrăji către noapte
se-adună un râu de stele spre nori
căderi de pleoape peste lumi stinse.

Fraze coboară strălucesc deschid
porţi la noi dimensiuni poezia
se profilează pe fila goliciunii.

(Traducere: George Nina Elian. Prezentarea
 îi aparţine autorului.)
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Pasărea din colivie
Niciodată nu vei reuşi să ghiceşti secretul
Unei colivii de aur
Chiar dacă e căptuşită
Cu mantie regală.
În ea o pasăre care a auzit odată
Un cuvânt ce-nsemna libertate
Nu şi-a mai putut potoli sufletul.
Poate c-a uitat cum se mai zboară.
Scoate un ciripit bucuros sau un
Ciripit trist, cine să-şi mai dea seama?
Unde-i sufletul păsării
Încuiată în colivia coastelor?
Îşi deschide drumul spre inimile îngerilor
Care ne vizitează
Îmbrăcaţi cu haine străvezii.
Ce culoare au hainele păsărilor?
Verde, galben
Şi pe vârful pensulei mai e puţin albastru,
Roşu la gât.
Uite, ea e norocoasă la culori
Şi are o voce
La care putem numai visa,
Şi cu suflet – are tot
În colivia ei de aur.
Şi sub aripile ei
Care au uitat
Cum se mai zboară.

Inimă însângerată
Nu e ceva mai sângeros 
           decât o inimă crăpată
A spus
Şi a aşteptat invitaţia
Ca să-şi arate inima.
Avea dreptate că inima însângerată
Nu e vopsită în roşu.
Şi jandarmul nu-l pedepseşte
Pe cine a păcătuit
Sau a spart ceva din greşeală
Deoarece şi inimile jandarmilor
Sângerează câteodată.
Că inima însângerată
Nu curge în povârniş
Pe un drumeag cunoscut
Între pietre şi malul durerii,
Nici în urcuşul urzicilor
Sau în munţi cu pomi blestemaţi 
   de răzbunare

Ci la şes.
Ea se răspândeşte în toate părţile
Fără o adresă clară
La oricine are o durere de umăr.
Câteodată îi e destul
Chiar un umăr spart
Inimii crăpate.
Sau doar îmbrăţişarea tandră
A aripilor unui liliac zgomotos
Ce şi el îşi caută un prieten
Aflător în calea razei lui.
Înainte de a greşi drumul
Şi ea se adaugă la nenumăratele paralele
Ale pierderii conştiinţei.

Categorii
Pe coridor umblau imagini 
  deloc zâmbitoare
Cu halate nelegate la spate.
Rugăciune tăcută către domnul 
  cu stetoscopul.
Popouri dezvelite, îngrijorate, ce
Nu-şi recunosc neruşinarea.
Un păhărel în mână,
Plin cu pastile colorate.
Al doilea, umplut cu apă.
Egalitate.
Echilibru sfânt al sistemelor organice
Aşteptarea minunilor.
Oameni cu halate verzi
Bonete, apărătoare pe gură
Lângă oameni îngrijoraţi.
Scaune.
Paturi pe mâini sigure.
Zeci de foi.
Computere.
Rezultate de la computerul tomograf.
Înghiţirea salivei.
Clipele îngheţate.
Temporare.
Fixe.

Singuri
Singuri păşim în drumurile noastre
Pe acelaşi pavaj
În aceeaşi direcţie
Nu împreună.

Uneori, la marginea ochiului

Ne vedem unul pe altul
Uneori trecem
Unul prin altul
Şi nu ne întâlnim.

Trec ani până înţelegem
Ani până la convenire
Şi până atunci
Ne-am obişnuit
Să spunem:
Acesta lângă acesta
Acesta cu acesta
Pe acelaşi pavaj
Împreună.

Singuri mergem în drumurile noastre
Şi acel care spune că a înţeles
Şi chiar şi acel care spune:
Eu am ştiut
Toţi mint.

Şi eu.

Oameni împăiaţi
Oameni împăiaţi expuşi în vitrine
Ei zâmbesc
Cuvintele de pe buzele lor 
  sunt pentru mine
Şi eu le pricep.
Limba mea e chiar limba lor.

Deşi prin faţa mea se perindă oameni
Ei nu văd decât o cămaşă frumoasă
Încheiată corect la toţi nasturii
Părul de pe piept e bine ascuns

La fel şi preţul.

Tată    
Tata
Mi-a apărut deodată în faţă
Cu un surâs real
Gras, butucănos, cu mâini de măcelar
Spunând cuvinte blânde, abia le auzeam
Încurajând un timp lipsit de încurajare.
Împrăştiind o-nţelepciune simplă.
Era unul din cei pe care nu-i găseşti în cărţi
(Pentru că el nu a ştiut cum să citească)
„Nu ascultaţi cuvintele
Ci doar pe cel care le spune.”

Apoi, a dispărut prin ziduri
N-am apucat nici să îl rog să şadă
Nici ca să-i dau...
Ce?
Ce poţi să-i dai unui om mort?
Dorinţe?
Vorbe?

MENACHEM M.
FALEK
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Gramofonul vechi

Iubitul meu băiat,
Lasă gramofonul vechi
Să cânte mai departe pe 
  Simon şi Garfunkel
Cântec melodic
Ce va străbate timpurile 
Şi nu va adăuga nici un fir gri de păr.
După ei pe Beatles
Şi Saharov
Ore după ore
Revin a doua oară şi a treia.
Lasă gramofonul cântând
Şi atunci voi crede că eşti aci
În camera alăturată.

Scump băiat,
Lasă-ţi ciorapii – 
Nu se întâmplă nimic 
 dacă sunt împrăştiaţi
Pe podea, pe pat
O parte nespălaţi – 
Ca să pot simţi
Că acum ai revenit de undeva
Şi vei rămâne cel puţin
Până la cină.
Lasă-ţi cămăşile aruncate
Şi voi crede că apari iar în faţa noastră
Să întrebi
Ce e mai potrivit pentru ieşire.

Băiete, băiete,
Lasă pe masa computerului
Oglinda prietenei tale,
Pieptenele

Ca să mă calmez în timpul aşteptării
După ce aţi părăsit camera împreună,
Îmbrăţişaţi,
La cinematograf sau altă distracţie -
După miezul nopţii
Să văd că reveniţi mână în mână.

Nu,
Nu închide gramofonul
Şi hainele din cameră nu le aranja.
Lasă-mă să îmbrăţişez iluzia
Că eşti încă aici
În casă.
Şi, între timp, dincolo de străzi,
Construieşte-ţi cuibul tău
Şi când vei veni în vizită
Adu cu tine pe nepoţii mei.
Ei au voie să schimbe plăcile
Calme
Ale gramofonului bun şi vechi.

Femeie - Bărbat

Spuse ea:
Nu, eu nu ştiu
Ce să fac cu orele-acestea puţine
Şi am atâtea de făcut
De dimineaţa până dimineaţa
Fiindcă pruncul mi-e treaz
Buzele lui minunate îmi caută deja sânul
Iar puterea suptului lui
E durere şi bucurie
Ceea ce voi, creaturi împăroşate,
Cu concupiscenţa voastra subţire, palidă
Nu ştiţi.

El îi răspunse:
Spune-ne tu atunci,
Învaţă-ne tu secretul şi drept răsplată
Cere ce vrei.

Ea: egalitate, uniformitate vreau.
Vreau să le fac pe toate ca tine!

Ca mine?
Fără să vezi că nu-ţi cad bine hainele?
Să nu mai auzi după al cincilea 
           pahar de bere?
Să nu simţi mirosul transpiraţiei?
Să nu te mai simţi ca fulgul 
 după căderea primei ploi?
Să fii sclava unui organ în erecţie?
 
Drept răsplată pentru toate astea 
     ai putea să-mi dai
Durerile facerii
Să-ţi trimiţi întâiul născut la grădiniţă
Să mă faci să simt durerea trădării 
                şi dispărţirii
Să îţi pierzi fertilitatea
Şi, în final, să accepţi zbârciturile 
   bătrâneţii.

De acea poate vom supravieţui
De exemplu... culorilor bucuriei
Mirosului unui prunc
Căldurii trupului.

Lui şi ei le va fi dat să sărbătorească 
         împreună
şi separat.

La sfârşitul zilei
Înainte să vină somnul în gene
El şi ea vor sta alături, picior peste picior,
Cu hârtie şi stilou în mâini

Şi fiecare-şi va umple foaia
De cuvinte
Din adâncimile durerii
Din grotele şi mai adânci ale bucuriei.

Casă
                              
Femeia are nevoie de casă
Ca să aranjeze în ea camere 
  pentru musafiri
Şi acolo să primească complimente.

Femeia are nevoie de casă
Ca să îngrijească în ea o bucătărie
Ca în ea să poată să coacă planurile.

Femeia are nevoie de casă
Ca să umple camerele cu copii
Acolo va păzi amintirile
Uterului ei
Şi împlinirea câtorva minute de fericire.

Femeia are nevoie de casă
Ca să fie în ea dormitoare
Şi în ele să viseze despre fericirea dorită
Cavaler pe cal alb
Şi apoi să îngroape visurile 
  cu apariţia dimineţii.

Femeia are nevoie de casă
Ca să aibă o curte verde
Mai verde ca a vecinilor
Pentru că ziua ei e ocupată
Orele fug
Şi nu-i rămâne timp de odihnă

Femeia are nevoie de casă
Ca să fie în ea loc pentru îmbătrânire
Şi să poată povesti că a avut o casă
Ce nu a fost plină după voinţa ei.

Bărbatul are nevoie de casă
Ca la sfârşitul zilei de lucru
Să găsească în ea un salon
În el două pătrate de plasmă formidabile
Care zâmbesc spre el.
E preferabil să fie şi un dormitor 
   şi o pernă
Pe ea îşi pune speranţele.

Bărbatul are nevoie de casă
Ca în spatele uşii
Să găsească în ea o femeie.

(Traducerea aparţine autorului)

Universalia



sintagme literare

60

Universalia

Olga del Carmen Becerra Pérez, născută la 18 iunie 1972, Benaocaz 
(Cádiz), Spania. Licenţiată în Filologie Hispanică la Universitatea Auto-
nomă din Madrid. Membru al Institututului de Studii Complutense 
(CECEL-CSIC).

Director şi prezentator al programelor radiofonice „Vocea cărţilor” 
de la Miradario.es şi „Eu sunt de litere” de la Grupo Parnaso.

Este deţinătoarea mai multor premii literare, coordonatoare la revista 
culturală Omnia, fundator şi director al revistei Parnaso.CreAcción.

Publică cartea Dragă Arcadia (proză, în ediţia Grupului Literar Omnia, 
1999), poeme, eseuri, studii literare şi articole de opinie în numeroase 
ziare şi  reviste culturale locale şi naţionale. De asemenea, publică în mai 
multe reviste culturale româneşti în traducerea Elisabetei Boţan.

Timpul e un pictor 
 
Timpul e un pictor extravagant şi întrucâtva poet 
şi se întreţine cu machierea 
tonalităţii paletei sale în galben. 
E un mereu şi un niciodată 
un apoi, acum sau mai târziu, 
cu linii nesigure sau izbutite 
pe care le imprimă, nepăsător, în schiţa lui sumară. 
E atent şi curios, 
ajunge la toate, aşa cum ajunge la gând 
şi nu-i scapă nici personajele, nici clipele. 
Timpul se joacă dezvăluind adevăruri 
chiar dacă oamenii le acoperă cu false aparenţe 
sau le îngroapă într-un mormânt de tăcere. 
Timpul e un pictor deja obosit, 
un copil bătrân, 
un pictor cu degete lungi ce desenează cu migală 
fiecare cută, fiecare pată, fiecare rid, 
şi ne risipeşte şi ne ridică  
şi ne îngenunchează fără respect. 
Nu e nici prieten nici duşman, 
chiar dacă ne ajută să construim sau să ne pierdem 
în absurditatea unui vis, 
nu există nimic de care să uite 
pentru că ţine să îşi păstreze noţiunile.

 
Peisaj muzical
 
Mă uitam cum stolurile de păsări în zborul lor
ca nişte note muzicale se iveau de departe.
Cerul era o hârtie luminoasă şi nemărginită
cu pentagrama ce se deschidea în rândurile
cablurilor electrice.
Trenul avansa mereu,
în spatele sticlei, acompaniat de ciudata partitură muzicală,
în timp ce noi călătorii ne aşezam
în legănarea sa monotonă. 

Proces creativ
 
Într-o zi eram beată
am făcut un poem.
Ameţeala mi se concentra
în cap
şi în gura stomacului.
Lacrimile îmi inundau 
adânciturile ochilor

Dar frazele muzicii
erau incredibil de frumoase,
aproape divine.
Trecând prin vene,
durerea simţită cu adevărat,
din suflet până la piele.
Strigătul de sfâşiere m-a rănit
când a scăpat din fiecare dintre celulele mele.
După toate acestea, am rupt furioasă
foaia de hârtie
unde scrisesem acel poem
şi nu am mai vrut niciodată să scriu  în stare de ebrietate.

(De fapt nu încercasem
nici măcar o picătură de alcool,
nu eram prevenită şi fără să vreau,
mi-am înghiţit toată tristeţea).

Astăzi buzele mele nu te doresc
Astăzi buzele mele nu te doresc
azi prefer să fii departe,
dar când îmi dau seama mai puţin,
mă topeşti într-un sărut.

Capriciu
Astăzi vreau să fii lumină şi-am să te fac amantul meu
ca să-mi aduci la gură cele mai frumoase cireşe.
Mâine vreau să însemni albastru
ca să  îmi fii coroana ce-mi împodobeşte pletele,
sărbătoarea mea vei fi.
Nu-ţi face griji pentru mine,
pot să-mi cuprind toată lumea într-un poem 
şi deodată, să îl fac să zboare
în cele mai neastâmpărate fire de praf,
sau să îmi duc fiecare vers până la acea lacrimă
care îţi schimbă culoarea irisului ochiului 
cea cu care îmi vei vorbi fără a mai măsura cuvintele
că atât cât m-ai iubit acum,
e doar începutul a ceea ce îmi vei oferi mâine
călărind pe spinarea unui cal pe care îl vom numi
pururea sau niciodată.
Azi vreau să fii tu, cel care nu ai fost niciodată pentru alta,
în eternitatea clipei şi a zilei de azi.
Şi în acest regat ciudat în care nu-ţi mai sunt necunoscută, 
vom înlănţui în capriciu până şi sufletul 
  ce sălăşluieşte în umbrele noastre.

OLGA DEL CARMEN
BECERRA PÉREZ
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Aş fi putut să-ţi fiu piele, Penelopa

Aş fi putut să-ţi fiu piele, Penelopa
şi alunecarea unei glume şi cânt în râsul tău
aş fi putut să blestem de o mie şi una de ori numele lui Ulise,
în timp ce îl alăptam în dulceaţa sânilor mei
şi în amărăciunea sinistră a lacrimilor mele.
Aş fi putut să fiu, dacă umbra ta, oglinda ta, teara,
ridul acesta ce strigă în ghearele a ceea ce este atât de îngust,
întunericul ce tremură în trupuri, ceea ce se pierde 
     într-un vers,
insomnia ta, veghea,
vestea pântecelui tău obosit la jumătatea unui deşert
Aş fi putut să-ţi fiu privirea ce parea pierdută
în zi, în noapte, într-un lucru mic şi neînsemnat,
când tu abia intuiai, aşa cum eu o presimt acum,
această amăgire ce sălăşluieşte în neagra rădăcină
care se pierde în vremuri.
Privirea încercănată se umplea de fiinţa sa, de numele tău,
şi de setea întrebărilor pe care continui să ţi le pui.
Acum nu mai ştii dacă s-au născut atunci,
sunt fructul copt al unei lungi aşteptări
în care nu ai ştiut dacă ciudata ta singurătate
a fost locuită de stele blestemate care s-au stins fără norduri.
Aş fi putut să-ţi fiu piele, Penelopa
şi am putut să simt cum mă rupeam în aşteptare
şi în îndoială, fiecare bucată ruptă,
mi se făcea o bucată dintr-o durere mistică şi tăcută,
o durere de fir ce se pierde în nod,
ce se pierde în acest labirint fără ieşire
al întrebărilor care se transformă în hăţişuri.
Aş fi putut să îţi fiu piele, Penelopa,
pielea aceasta goală din faţa terii, care nu înţelege nimic,
însă trebuie să continue destrămând la miezul nopţii.

Înnoptare în Agra 
 
O fotogramă retuşată într-o înserare oarecare 
m-a oprit, chiar dacă mă grăbeam. 
Foarte cunoscută, familiară, vocea care mă hrănea 
şi o seninătate neliniştită, paradoxală şi apropiată 
şoptea. 
Călător din alt timp, 
ce am uitat din ce mă duce la tine? 
Ştiu doar că te cheamă Agra 
şi nici măcar nu pot să te găsesc pe o hartă veche. 
Unde ţi-am văzut strălucirea şi am simţit 
               că îmi alunecă mantia? 
Un greu veşmânt. Era frig. 
Însă nimic nu m-a oprit pentru că mergeam la ea, 
iubirea interzisă. 
Pielea ta, e calea mea, 
s-a făcut cărarea şi destinul meu. 
Te faci stăpân pe umerii mei, pe gâtul meu, 
te faci stăpânul acestui dulce sărut 
care ne face  pur şi simplu să ne dăm seama 
că trăim. 

Revenirea în braţele amantului, 
pe nevăzute. 
O noapte. Era frig. 
Inima adormită se trezeşte 
şi umbra ta se întoarce la mine,  mă reconfortează. 
Te voi revedea cum păşeşti zâmbind 
ca în iarna aceea pe înnoptate în Agra.

Ce mare e puterea cuvintelor 

”Astăzi cerurile şi pământul îmi zâmbesc, 
astăzi soarele îmi pătrunde până în fundul sufletului, 
astăzi am văzut-o... am privit-o şi m-a privit..., 
astăzi cred în Dumnezeu!” 
   Gustavo Adolfo Bécquer 

Ce mare e puterea cuvintelor 
că pot să şteargă durerea sufletelor cu o adiere. 
Ziua era tristă. Joi de dimineaţă. 
Gândul gri. Moarte în clopote 
Şi în aer, oriunde respiram, absenţe. 
Cât pas împiedicat, pierdut în van. 
Vechi labirinturi. Mintea îmi rătăcea. 
Întoarcerea de  la muncă. Rutina zilnică. 
Voiam să-mi căptuşesc cu lacrimi perna. 
Am intrat în Reţea şi am găsit o scrisoare. 
Miracol întâmplător, mângâiere ciudată. 
Am simţit cum clătinarea îmi ştergea chipul. 
Şi tristeţea tulbure, transformată în ură, 
s-a-ntors ca să înalţ din nou sabia. 
Ce putere mare au cuvintele acelea 
zugrăvindu-mi lumea cu trilurile zorilor.

Această lună nu ştie
 
Reflecţie: 
Uneori, ca luna aceasta din poemul de azi, nu 
suntem conştienţi că influenţăm gândurile sau 
acţiunile celorlalţi. Sau când şi cum o facem.

 
Această lună zâmbitoare şi mândră  
e analfabetă şi oarbă. 
Ea nu ştie ce ajută călătorul, privighetoarea, 
să trăiască alfel. 
Ea nu ştie cum duce marea prin fior 
sau  unde o va face maree agitată, 
nici când se dezleagă vânturile şi furtunile. 
Luna nu cunoaşte 
iubirea interzisă din noaptea de veghe. 
Nu ştie, nu, 
de floarea ce se naşte, de urletul lung, 
de apropierea tainei, de învăţătură,  
nici măcar nu ştie de versuri sau de poeţi. 
Luna asta copilă, luna asta bătrână. 
Nu ştie, nu, despre cei ce visează.

(Prezentare şi traducere: Elisabeta Boţan)
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Săracul
Prin gaura cheii am furat aerul ce îmi lipsea
În timp ce vântul îmi lua aerul uşii şi al fotografiei

Într-o urmă de pantof am construit amintirea
Pentru fecioară s-a înecat în speranţă

Între pereţii ospiciului
Aşchii de mucegai au căzut pe zăpada albă a moşneagului

Ceea ce nu ne distruge ne face mai putrnici
Cei ce vor pierde în război vor câştiga pacea

Eu sunt cu adevărat sărac
Nu am o altă bogăţie decât a acestui cer
Şi a stelei ce o ţin în mână

Copilaşii mei…
Au sărit pentru a cuceri poduri ţărmuri şi mări

Cine ştie ce se va întâmpla cănd se întâlnesc pe mal

Poveste despre lucrurile din jurul nostru
Trăiam înconjurat de iarbă deasă
Şi mă gândeam că lumea este un tufiş  multicolor

Din care se poate înfrunza mii de fluturi
Care lansează săgeţi colorate
Răspândindu-le pe cerul aspru

Nimeni nu ştie ce avea în minte
Ca şi cum ar desena mii de cerculeţe
Şi ar crea poziţia mea

In timp ce-ntr-o zi m-am întâlnit cu mine-ntr-o oglindă
Curajul de a nu fi fugătorul cotidianului
Care m-a convins că îmchinarea spre viaţă costă

Și astăzi când văd vise îmi-e frică să-mi placă
Iar reîntoarcerea lor poate fi dificilă

Între timp tu ai găsit modelul în figura celuilat
În suferinţa lui de a cunoaşte mai bine omenirea

Oricum  acum sunt convins
Că apropierea deschide calea fanteziei

Care ne identifică impenetrabil cu înfăţişarea din oglindă
Şi cu modelul pe care l-am căutat în viaţă

Sunt convins definitiv
Că toate aprecierile trăiesc în noi

Că vom găsi ceea ce ne-a fost pervertit cu timpul

Poveste despre o carte de filosofie
   (Pentru Gianna Frascatis)

Acea fusese este o carte de filosofie din care zboară
Sute de fluturi multicolorate tremurând sacadat

În tăcerea mormântului se revarsă toată fericirea
În timp ce se zvârcoleşte în jurul gândurilor sale

Să creeze un scut pentru ochii curioşi
Din care în orice moment poate să înflorească 
   şi să se extazieze moartea

Gânduri sculptate în piatra de smarald 
Şi închis în propria-i carapace

O mie de vânturi îi perturba marea adormită
Cerându-iu să-i trimită în patul iubitei sale  
Valul devorator

În timp ce deschide petalele în fiecare dimineaţă şi e gata 
Să se supună amurgului care i-a închis durerea
Izbind figura dragostei curate pentru cineva

Continuă să te joci cu culorile curcubeului
Ca amintirea veşnică să fie ultimul ei iubit

Doar încercările perseverente
Menţin vii amintirile

Punctul de sprijin la care spiritul se întoarce întotdeauna
Într-o memorie inaccesibilă

Poveste despre lumină
Copil fiind am avut un viciu greu de lăsat
Dorinţa de a mă juca cu obiecte mari

Noaptea mă trezeam de coşmaruri
Cu o singură dorinţă: să fug de lumina orbitoare

Am îndepărtat mesteacănul din privire
Şi perdeaua care se clătina fâşâind de vânt
Revenind la locul meu

Am căutat un fascicol de lumină acolo unde zeii au jurat
Care nu mai exista de secole

Astfel viaţa mea s-a scurs în căutări
Până ce lumina m-a orbit şi nu am distins nimic

Apoi ritualul s-a transformat în  jocul
Întunericului de  pe câmpul nesfârşit

Nici astăzi nu ştiu dacă asta mi-a dat satisfacţie
Sau a fost jocul înfricoşător al viitorului omenirii

În timp ce se juca pe întinderea câmpului
Şi pot fixa fascicolul aproape în mijloc

Acum m-am transformat într-un călător nedemn
Şi am o mare dilemă

Unde să-l pun

                         (Traducere de Baki Ymeri & Adriana Tabaku)

VEHBI
MIFTARI
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Informaţia citată din Simion  
Florea Marian privitoare la  
eficienţa permanenţei repe-
tate, adică a demersului ri- 
tual-narativ, aminteşte evident  
de descântecele de „scrisă”, 
încheiate cu formula de tip  
poruncă adresată forţei supra- 
naturale, pentru a-l obliga pe 
„predestinatul” partener de 
viaţă: „Să vie, în vis să-l visez 
/ Aievea să-l văz”30.

Prin credinţele legate de  
rostul spunerii (narării, poves- 
tirii) mai departe a legendei 
Maicii Precista, prin care se 
relevă funcţia nemijlocită a  
performanţei, de fapt carac-
terul de rit oral al acestui 
text este explicat în formula 
finală: „Că toţi câţi or şti / Şi  
s-or trudi / De-a învăţa / Po-
vestea asta / … / Cu daruri i-a 
dărui / Cu bine i-a răsplăti, 
/ De multe rele i-o scuti”. În  
numeroase variante „răspla-
ta constă în câştigarea împă- 
răţiei raiului”, aşa cum arată  
şi finalul variantelor descope-
rite în zona Făgetului:

„Cine va şti
Şî va povesti
La vreun an,
La o lună,
La vreo zi bună,
Io de mână l-oi lua,
În grădina cu flori
L-oi băga,
La făclii aprinse,
La mese întinse”31.
Prin aceasta, Numărătoa-

rea mare, ca descântec şi  
incantaţie, îşi sporeşte cono- 
taţiile, eficienţa sa manifes- 
tându-se nu numai pentru per- 
soana muribundă, ci şi pentru  
cea care îl „zice”, dar şi pen-
tru creştinarea lumii:

„De când eu am chinuit,
Sângele m-o podidit,
Vin pe lume s-o prăsât
Şî s-o creştinat lumea!
Sudorile m-or trecut,
Grâu pe lume s-o prăsât
Şî s-o creştinat lumea!”32

pentru înmulţirea bunuri-
lor materiale, prăsirea cerea- 
lelor şi animalelor pe pământ:

„De când eu am chinuit,
Multe am auzit:
Zbieret de miel,
Zbieret de viţel”33,
cât şi multă bucurie: „Cân- 

tece de fată mare, / Fluierul 
/ De plugărel! / De când eu  
am chinuit, / Toate pe lume  
s-or prăsât!...”34; dar şi pentru  
pregătirea creştinească pen-
tru ultimul drum: „Şî ele flori 
culegeau, / Din ochi lăcrămau 
/ Cununi împleteau. // Din 
cununi se făceau albine, / 
Albinele făceau ceară, / Să 
nu poată lumea să piară, / 
Fără lumină de ceară…”35.

Este vorba despre o efi-
cienţă de natură religioasă, 
în esenţă, dar care este recla-
mată prin mijloace laice inde- 
pendente de practicarea actu- 
lui ceremonial religios, astfel 
„recurgându-se la vrăjitorie”, 
după cum arată şi preotul 
bănăţean Melentie Şora. 

Aşadar, se poate considera 
că, chiar dacă Numărătoarea 
mare a fost „compusă de pre- 
oţi”, în timp, acest descântec  
şi-a schimbat funcţia, opunân- 
du-se în bună parte ceremo- 
nialului religios, contracarân-
du-l în momentul de cum-
pănă al vieţii omului, când 
acesta se află între viaţă şi 

ION 
CÃLIMAN

La curtile dorului,

moarte, sau, dacă se are în 
vedere impunerea reiterării 
performanţei, numai spre 
binele colpoltorului, atunci 
această creaţie ar îndeplini 
mai accentuat funcţia unei 
rugăciuni apocrife, în care 
este evidentă consternarea 
în faţa unei anumite divini-
tăţi, ceea ce, iarăşi, este ne- 
conformă cu normele cultice.  
Profesorul clujean Ion Cuceu, 
referindu-se la „credinţe pri-
vind forţa magică a acestui 
text”, arată că: „Rareori a fost  
culeasă o variantă a acestui 
tip de legendă, fără să i se fi 
subliniat funcţionalitatea cul- 
tică”36, subliniind, pe bună  
dreptate, că această naraţiu-
ne, considerată de Simion 
Florea Marian „legendă în  
versuri”, este „fără îndoială, 
de origine cultă”, dar, remar-
că folcloristul clujean, „acest  
fapt nu mai are nici o impor-
tanţă, de vreme ce textului 
propriu-zis i s-au alăturat, în  
circulaţie, o seamă de cre-
dinţe populare”37. 

De altfel, aceste credinţe, 
izvorâte dintr-o străveche men- 
talitate populară, şi-au pus  
pecetea asupra funcţionali-
tăţii textului, iar viziunea fol- 
clorică s-a răsfrânt precum-
pănitor asupra fondului de  
imagini artistice. În acest sens,  
a fost citat anterior portretul 
fiului de broască necălcat de  
o „roată-forforoată” („roată- 
porhoroară”, „roată-borbo- 
roată”), adică Toma Forforo- 
ma, care este de o rară plas-
ticitate, realizat hiperbolic şi  
caricatural, cu mijloace speci- 
fice universului creator popu- 
lar. Dar, în unele variante, 
cum este cea publicată de 
George Cătană, este prezent 
şi portretul Fiului Sfânt, ase- 
mănător portretului cioba-
nului mioritic. Maica Sfântă 
Maria Mare îi spune Sfântu-
lui Ion („Ion Sântion”) că fiul 
său este uşor de recunoscut, 
cum arată şi versurile:

„Că faţa şi obrazul lui
E floarea crinului,
Gura lui
Mura câmpului;

Poezia riturilor de însănătoşire
(NUMĂRĂTOAREA MARE ȘI ALTE DESCÂNTECE)
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Ochii şi sprâncenele lui
Pana corbului;
Săbioara lui
Tunetul de sară;
Puşculiţa lui
Tunetul de vară”38.
Un portret asemănător am  

întâlnit într-o variantă a ba- 
ladei Mioriţa, din zona Făge-
tului, intitulată Cea babă 
bătrână, după primul vers, 
din care redăm prima parte:

„Cea babă bătrână
Cu cojoc de lână,
Din furcă torcând,
Din picior şchiopând,
Din ochi lăcrămând, 
Mergea tot plângând,
Din gură-ntrebând
Doi feciori oşteni,
Tineri moldoveni:
– N-aţi văzut pe-aici,
Dragii mei voinici,
D’un fecior oştean
Tânăr moldovean?
– Ba, noi am văzut,
Dar n-am cunoscut.
– Lesne de-al cunoaşte:
Murguşorul lui –
Pana corbului;
Frâuşorul lui –
Para focului;
Şăuleana lui –
Țeasta zmeului;
Chinghişoara lui –
Năpârcă-mpletită,
Sub foale-nvălită…”39

elementele de portret fiind  
aici indirecte, cu transparente  
trimiteri la trăsăturile de ca- 
racter şi la însuşirile voiniceşti.

– Va urma –
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32 Ibidem, p. 202
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tuale ale povestitului, în „Anuarul de 
Folclor”, Cluj-Napoca, 1980, p. 70

37 Ibidem
38 Aurel Turcuş, op. cit., p. 104
39 Ion Căliman, Cornel Veselău,  
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ţională, Bucureşti, 1996, p. 302-303
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