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Timişoara 2023 - Capitală
Europeană a Culturii

Misiunea Asociaţiei Timişoara Capitală Culturală Europeană este de a contribui
activ la crearea, susţinerea şi promovarea unui spaţiu dinamic, divers şi incluziv

bazat pe valorile multiculturale, educaţionale, istorice şi civice ale comunităţii, care
să valorizeze identitatea, diversitatea, creativitatea şi avangarda culturală timişeană

ca motoare pentru dezvoltare comunitară sustenabilă/durabilă.
Simona Neumann, directorul executiv al Asociaţiei Timişoara 2021 – Capitală Europeană a Culturii: „A

fost o perioadă extrem de dificilă, din toate punctele de vedere, însă în acest moment Timişoara Capitală
Europeană a Culturii se află într-o perioadă de reorganizare şi resetare. În primul rând, criza sanitară a oprit
desfăşurarea evenimentelor culturale începând cu primele luni ale acestui an. Tot în acest an, asociaţia s-a
confruntat cu diferite frământări interne, la nivelul organizaţiei, care au fost depăşite. Lipsa finanţării ne-a oprit
să organizăm programele culturale mai devreme, dar, odată cu semnarea contractului cu Casa de Cultură a
Municipiului Timişoara, vom demara proiectele care ar fi trebuit să fie începute din primăvară. Este important
ca aceste proiecte culturale să aibă o continuitate, deoarece ele menţin memoria colectivă, promovează arta şi
noile tehnologii, precum şi valorile europene şi împreună reprezintă esenţa Timiţoarei – capitală europeană a
culturii”.

Pandemia de coronavirus a dus la decalarea calendarului capitalelor culturale din anii 2020
şi 2021 cu unul sau doi ani. Comisia Europeană a decis că în anul 2022 vor exista trei capitale
europene: Kaunas (Lituania), Esch sur Alzette (Luxemburg) şi Novi Sad (Serbia), iar în anul
2023 tot trei: Veszprem (Ungaria), Elefsina (Grecia) şi Timişoara (România).

Asociaţia Timişoara 2021 – Capitală Europeană a Culturii a obţinut finanţare pentru Programul cultural
Timişoara Capitală Europeană a Culturii, din partea Primăriei Muncipiului Timişoara, prin Hotărârea Consiliului
Local nr. 382/8.09.2020 şi a demarat proiectele culturale din acest an. Contractul, în valoare de trei milioane de
lei, a fost încheiat în 24 septembrie 2020, între Casa de Cultură a Muncipiului şi Asociaţia Timişoara 2021-
Capitală Europeană a Culturii. S-au finanţat 15 proiecte culturale şi de voluntariat, cu peste 100 evenimente şi
activităţi care vor continua şi în următorii ani.

Proiectele care au decurs  în ultima parte a anului 2020 au fost realizate alături de partenerii din dosarul de
candidatură, în forme artistice variate: picturi murale (Memoriile Cetăţii, aflat la a III-a ediţie), expoziţii fizice
sau digitale (Cămine în Mişcare – a III-a ediţie, Teatrul ca Rezistenţă, Patrimoniul sub reflectoare – a II-a
ediţie). Programul din acest an a cuprins şi o serie de proiecte dedicate artelor vizuale şi noile media, tehnologia
sunetului şi a luminii: expoziţiile Contur şi Contextul artei din Estul Europei în anii ’60 -’70, precum şi instalaţiile
de lumină şi new media grupate sub titlul Light Up! şi Lumini captivante, selectate prin apeluri publice.

Foto cop 1: Sorin Bârcă; foto cop 4: Vasile Gherheş



3

Sunt fiinţe care ne intersectează
existenţa într-un moment critic şi, fără
de care, drumul nostru ar putea să ne
devină cu totul altul. Se pare că, în
destin, depindem nu numai de noi, ci şi
de alţii ca noi. În vara lui 1958, în staţia
de tramvai din Kütl,  aşteptând
vehiculul, îmi puse mâna pe umăr Al.
Jebeleanu. Era surâzător, senin,
deconectat, după cum îi era felul.
Bărbat înalt, ciolănos, pe chip, cu
urmele, încă, vizibile, proaspete, ale
brazdelor ţărăneşti, venit, la oraş, încă
în plin război, spre a se impune ca poet,
alături de Pavel Bellu, Lae Ţirioi, Petru
Sfetca, Marius Munteanu şi alţii, el era
plin încă de energia şi optimismul celor
35 de ani, pe care îi avea pe atunci. Mă
întreabă, direct, ce mai fac şi îi spusei,
fără ocolişuri, că nu grozav. Eram, în
urma unui denunţ, făcut la forurile
regionale de partid de „cineva”, şi scos
pe drumuri, din redacţia ziarului

ION ARIEŞANU

„Politehnica” unde lucrasem şi, acum,
ca muncitor zilier la „Prodexport”,
cântăream şi achiziţionam pene de
păsări, sub oblăduirea poetului Ilie
Măduţa… „Uite ce-i,  îmi spuse
Jebeleanu, colegul nostru, prozatorul
Radu Theodoru. a plecat din redacţie,
aşa că am un post liber la secţia proză.
Ce zici? Vrei să vii la „Scrisul
bănăţean?” Ciudate erau cărările vieţii!
Înainte cu vreo câteva zile, în faţa
Operei, mă întâlnise un personaj impor-
tant din urbe, care răspundea,
profesional şi politic, de tânăra
Universitate şi care, tot aşa, îmi spuse
că e un post liber de lector la catedra
de Literatură universală, unde profesa
conferenţiarul Victor Iancu, proaspăt
poposit din Cluj. „Nu vrei să vii şi
dumneata, tânăr cadru didactic, la noi?”
În nici trei zile, două oferte, două per-
spective, ca să zic aşa, luminoase, nu
erau oare prea mult pentru un tânăr ca

mine, cam tăvălit de viaţă, în acei ani
poststalinişti? I-am spus lui Jebeleanu,
ca şi personajului întâlnit în faţa Operei,
că am să mă gândesc şi am să-i dau un
răspuns peste câteva zile.

Peste timpul fatidic, fără să mai
stau mult pe gânduri, m-am dus drept
la redacţia „Scrisului bănăţean” şi i-am
spus poetului redactor-şef că primesc
să fiu redactor la revista ce o conduce.
Pasiunea m-a împins? Hazardul? N-am
să-mi pot da un răspuns niciodată şi
nici nu trebuie dat un răspuns. Ştiu doar
că totul se petrecuse la un mod firesc.

Jebeleanu mă primise cu
dezinvoltură şi sinceritate în mica
familie a revistei Uniunii Scriitorilor, iar
colegii mei de atunci fură şi ei, unanim,
într-un ton cu dânsul.

Jebeleanu nu era un redactor-şef
dificil, cu vreun aer dominator, ca o
seamă de alţi redactor-şefi, mici tirani
pe suprafaţa lor de hârtie tipărită. Nu!
Jebeleanu era mai degrabă un bonom.
Nu făcea caz de şefia lui, conducea
revista cu maleabilitate şi chiar bunătate
şi bonomie, aş zice, chiar când cenzura
radicală, neiertătoare, mătura unele
pagini mai „îndrăzneţe”. Dificil era
timpul istoric, în care noi dăinuiam şi
care putea să ne răsucească destinele
şi scrisul, precum vântul, pe acoperi-
şuri, giruetele. Dificil era să exişti,
atunci, să te impui ca om de litere şi să
rămâi, totuşi, neatins de compromisuri
şi de mâlul gros al delaţiunii.
Schematismul şi politizarea extremă,
excesivă, tematică, eroii de fier şi de
marmură, fără pete, intruziunea brutală
a cenzurii politice, devenită apăsătoare,
întreg eroismul de paradă, după pilda
marelui prieten din Răsărit, toate
acestea au viciat cărţi, scriitori, stiluri,
au obnubilat creaţia marilor scriitori şi
curente interbelice, ridicând, în schimb,
pe socluri de mucava, condeieri de-o
clipă, zeităţi de-o zi.

Al. Jebeleanu se afirmase, în plin
război, cu poeme de extracţie religioasă,

File din Timişoara literară de altădată

Un poet ferice…
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sau, mai degrabă, abordând asemenea
teme la modă în epocă. Poezia lui de
debut se dovedise un teren sensibil
sufletesc, pentru demersul marii poezii
interbelice, care fusese salutară şi
pentru el. Cerinţele poeziei patriotarde,
de după ’48, de conjunctură imediată,
ca şi poezia tematică, aşa-zisă de
documentare, gen Lazăr de la Rusca sau
Copiii de pe Valea Arieşului etc. etc. i-
au fost specifice şi lui şi generaţiei lui.
Dar, printre seriile de poeme de paradă,
sub această efervescenţă fadă de flori
de hârtie, de surle şi trâmbiţe de marş
muncitoresc uniform, se strecurau şi
poeme dragi poetului, cu iz naturist, cu
descrieri graţioase, sau o poezie de
notaţie, sensibilă, mai ales în aria
eroticii şi a amintirii, în marginea unor
profunde sentimente trăite. De-a lungul
întregii sale cariere poetice, Jebeleanu
a cochetat, tematic şi în planul ideatic
al inspiraţiei,  cu aceste multiple
modalităţi lirice, chiar dacă stăpânitor
i-a devenit, în cele din urmă, tonul el-
egiac. Căci, din însăşi sursa lui nativă,
el a fost un elegiac şi un contemplativ,
care nu ducea însă elegia şi
contemplaţia până în momentul lor de
vârf, ci le sfârşea într-o jubilaţie
optimistă. Peste aceasta, el a fost poetul
melodicităţii şi clarităţii versului, care
spune ceva despre măiestria poetului,
despre îndelunga sa statornicie faţă de
versul clasic şi temele eterne: iubirea,
natura, memoria amintirii, nostalgia
după trecerea timpului etc. etc. De-a
lungul ultimului său deceniu de viaţă,
poezia lui părea să caute un liman
liniştit, o împăcare interioară cu sine
însuşi, căutând forma fixă de poezie, în
sonetele care păreau un ţărm al retrăirii
fiorului erotic, al iubirilor adolescen/
tine. De asemenea, părea că acest
simţământ, care îl umbrea, l-a copleşit
tot mai mult, devenind tiranic, primind
un dramatism aparte, deşi liniştit, un foc
lăuntric potolit, în care poetul se regă-
sea, celebrându-l continuu, cu înflăcă-
rarea calmă a ultimei vârste, înţelepte.

Dar Jebeleanu, chiar dacă nu s-ar
fi impus ca poet, ar fi atras atenţia prin
cultul sigur al descoperirii talentelor.  De
care se înconjura cu generozitate, firesc,
şi cu o anume mândrie. Descoperirea

lui Radu Theodoru, Aurel Martin
Bologa, Anghel Dumbrăveanu. a mea
proprie, a lui Nicolae şi Radu Ciobanu,
Cornel Ungureanu, Damian Ureche, Ion
Marin Almăjan şi alţii, cât a fost şef re-
dactor la revistă şi, apoi, la Editură, a
fost doar opera sa. Căci şi el a avut cultul
amiciţiilor literare. Oriunde apărea el,
apărea şi fraternitatea de breaslă. Nu
se iubea, orgolios, doar pe sine şi
poezia sa, ca alţii, ci ştia să-i admire şi
pe cei din jurul său, să-i accepte, ca
prieteni sau opozanţi, să le protejeze,
cu bunăvoinţă, opera, chiar când
aceasta ar fi putut fi superioară operei
sale. Căci, peste toate slăbiciunile
inerente şi contradictorii omeneşti, ale
acestui personaj complex, care este
creatorul de artă, poetul – redactor-şef
Al. Jebeleanu – a ştiu să fie un generos
şi să apară în calea fiecărui tânăr exact
când acesta avea mai mare nevoie de
el. Aşa cum a apărut şi în calea
destinului meu. Dorinţa lui de echilibru,
de armonie redacţională, dorinţa de
armonie a breslei, felul său solar de a fi,
ca om, sentimentul că scriitorului i se
cuvine cinstire, din partea membrilor
societăţii, că el este destinat să aducă,
prin scris, eliberarea morală şi spirituală,
ca şi dorinţa de bine şi de frumos,
acestea l-au călăuzit tot timpul vieţii şi
scrisului său. Căci chiar dacă tinereţea
şi maturitatea sa literară a fost nevoit
să le pună la picioarele puterii totalitare,
ca mulţi alţi artişti ai timpului, anii săi
de senectute, nu mulţi, dar fertili, au
fost anii săi liberi de canoanele politicii.

În acest ultim răstimp îl întâlnim
pretutindeni, fericit şi bun, oriunde avea
loc un fapt de artă, o cinstire a artistului.
Alura lui, veşnic senină, în ciuda dra-
melor sale familiale ascunse, părea des-
prinsă de ale lumii valuri, trăind, parcă,
între visările poeziilor sale şi ale pros-
pecţiunilor sale de viitor. Doar, uneori,
la unele întâlniri, chipul său primea o
gravitate aparte. Făcea unele destăi-
nuiri tăinuite, sau se închidea în proprii-
le sale umbre, dar asta dura puţin, după
care ieşea în arena vieţii sociale, pe care
o străbătuse tot timpul, ca un pieton
plin de curaj şi ca un poet ferice.

Din volumul Ultimii înţelepţi
(Ed. Eubeea, Timişoara).

CĂUTAM

căutam eternul
pe drumuri de pulbere

cu paşi tot mai rari
luminată
când de soarele iţit printre nouri
când de ochii tăi mari

arare
sub câte-o înserare
umăr la umăr
cu alţi fără număr
căutam pe cer
o stea călăuzitoare

spre-un nu ştiu ce
spre-un nu ştiu unde
spre-un nu ştiu când

HAINĂ DE LUT

ce haină strâmtă
de lut
abia am încăput în ea
cu toate răspunsurile
ce m-au durut
cu toate-ntrebările
preschimbate-n cărare
şi-n început

ce haină strâmtă de lut
şi ce rară
de nu ştiu care frig
e mai greu de crezut
cel dinăuntru
sau cel dinafară

LA CE OSTENEŞTI

De unde
şi unde-ţi duci ţărna,
la ce osteneşti să o cari
pe lângă tăioase hotare
aprinse
de ochii tăi mari,

când ţărnă se află
oriunde
bătută de soare şi vânt,
ah, până şi-n apa vederii
şi până în miez de cuvânt.

ELISABETA
BOGĂŢAN
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Ca toţi scriitorii cu adevărat mari, Sadoveanu ştia mult
mai mult decît spunea. Regretul cititorului pentru ceea ce
autorul nu spune provine din neobişnuita „drămuire“ a
cuvintelor de către cel de al doilea. Alteori, însă,  le l intuieşte
– cu o putere de pătrundere pe care specialiştii breslaşi,
şcoliţi între stive de tomuri, i-ar pismui-o – aspecte esenţiale
pentru cuprinderea artei unui scriitor. Într-un articol despre
Eminescu, nu o dată retipărit, autorul Baltagului scrutează
şi dezvăluie lamura artei eminesciene, aşternînd despre afinul
său din Ţara-de-Sus a Moldovei aceste memorabile rînduri:
„De la epitetul convenţional, Mihail Eminescu se înalţă brusc
ca într-o fîlfîire de păuni şi ca într-un colb de pietre  scumpe
la împărecheri de cuvinte care nu s-au aflat niciodată împreună
de la începutul lumii“ (Evocări, ESPLA, 1954, p. 79-80; cf.
Opere, XX, EPL, 1967, pp. 538-544, în special p. 543; acelaşi
articol a mai apărut, ca prefaţă, la Mihail Eminescu, Poezii,
ESPLA, 1952. pp. 3-9 şi în volumul Mărturisiri, 1960, pp.
460-466). Pe lîngă aceste „împărecheri de cuvinte“ vechi,
folosite cu precădere de Eminescu, există, desigur, o seamă
de alte procedee, mai spectaculoase, prin care unii poeţi
urmăresc, cu orice preţ, să se impună şi să se singularizeze,
impresionîndu-şi cititorii şi chiar… uluindu-i pe cei mai naivi
dintre ei: creaţii lexicale proprii, chiar plăsmuite anapoda,
neologisme stridente, contorsionarea sintaxei – iată cîteva
dintre ele, care trebuie să fie, bineînţeles, judecate cu
discernămînt, de la caz la caz. Mai exact spus, nici unul nu
trebuie să fie respins decît atunci cînd este solicitat cu intenţia
mai mult sau mai puţin vădită de a impresiona, de a „şoca“ o
anumită parte, mai puţin avizată, a publicului. Nu am răgazul,
hic et nunc, să le iau în considerare. Mă voi mărgini să
precizez, deocamdată, cum cuvintele înseşi, pe care
Eminescu le „împărechează“, devin alianţele lexicale pe care
el le statorniceşte se caracterizează prin reuniunea, prin
asamblarea cu totul inedită a unor termeni pe cît de uzuali
pe atît de vechi şi de stabili, aşa că impresia cîştigată de
cititorul-beneficiar este aceea că „firescului“ i se adaugă
triumful deplin. Numai că acest „firesc“ şi acest triumf sunt
expresia superioară a artei întemeiate pe trudă sau, cum zice
Cel-din-Lancrăm, pe „febra de noapte şi de zi“.

Teoria „împărecherilor de cuvinte care nu s-au aflat
niciodată împreună de la începutul lumii“ Sadoveanu o
ilustrează citînd, fără să  le comenteze, trei strofe din Povestea
teiului. Le reproduc şi eu: „Îngînat de glas de ape / Cînt-un
corn cu-nduioşare / Tot mai tare şi mai tare,/ Mai aproape,
mai aproape;// […] Se tot duc, se duc mereu,/ Trec din umbră,
pier în vale,/ Iară cornul plin de jale / Sună dulce, sună greu./
/ Blîndu-i sunet se împarte / Peste văi împrăştiet,/ Mai încet,
tot mai încet,/ Mai departe… mai departe…“ Strofele alese
de Sadoveanu sunt cutreierate, tustrele, de sunetul cornului.
El cîntă „cu-nduioşare“, „plin de jale“, „Sună dulce, sună
greu“, îşi împarte „Blîndu-i sunet“ risipindu-l „Peste văi“.
Este în afara oricărei îndoieli că, pînă la Eminescu, pădurile
ţării  nu mai fuseseră străbătute de un corn de vînătoare care
să sune – vorba Poetului – şi „dulce“  şi „greu“, deopotrivă.
Asemănător se desluşesc, în acelaşi mediu silvestru,

murmurele Doinei, împresurînd de pretutindeni auzul:
„Doină, doină, greu îmi cazi / Din pădurea cea de brazi,/ Şi
cu jale îmi răsuni / Din huceagul de aluni / Şi m-adormi, m-
adormi cu drag / Pin frunzişul cel de fag…“ Sunetul cornului
reprezintă un simbol al romantismului european, dar şi unul
autohton, totodată, căci el răzbate în invocarea lui Ştefan cel
Mare din finalul celeilalte Doine, care, vreme de peste patru
decenii, nu a putut fi, la noi, nici citată, nici citită; „Tu te-
nalţă din mormînt/ Să te-aud din corn sunînd / Şi Moldova
adunînd“.

Verbul îngîna este unul din cuvintele familiare Poetului,
iar „împărecherea de cuvinte“ în care este prins el, în fruntea
versurilor din Povestea teiului amintite de Sadoveanu, se
vădeşte, atît pentru autorul Baltagului cît şi pentru toţi
iubitorii de Poezie, vrednică de reţinut: „Îngînat de glas de
ape / Cînt-un corn cu-n-duioşare“. În condiţiile
întercomunicării obişnuite îngîna este un verb ce exprimă o
imitaţie sonoră de intensitate scăzută, din care, cel puţin
cîteodată, nu lipseşte intenţia deriziunii. Într-o poveste
populară „Ursul iară s-au pus lîngă uşă şi au început, cu glas
mai subţire, să îngîne glasul caprei“. Simplă imitaţie sonoră,
aducînd, nu o dată, a batjocură – şi atît. La Eminescu, cel
puţin în creaţia sa lirică, îngîna este un cuvînt străin de orice
tentă depreciativă. Prin însuşi mănunchiul sunetelor
alcătuitoare, rezemat pe repetarea grupului „foşnit“ în- (la
gerunziu, el este repetat întreit: îngînînd), verbul nostru
sugerează molcoma armonie sonoră a  lumii: într-o
complicitate fraternă toate comunică şi îşi răspund prin
sunete parcă şoptite, „ecoul“ fiind semnul recunoaşterii,
puntea reîntîmpinării lucrurilor vremelnic şi numai aparent
înstrăinate. Starea aceasta tensivă de „pîndă“ a sensibilităţii
acustice este evocată de Lucian Blaga în obsedantul său
poem Noapte de mai:

Jos prin ierburi, printre lemne,
uhuit s-aude, semne.
Rar un foşnet, rar un murmur.
Sus e zodie de gemeni.
Toate cîntă pentru semeni.
Pitpalac îşi spune vrerea
pitpalacului din linişti.
Orice glas ascultă glas,
numai greierul prin ceas
stă de vorbă cu tăcerea.
Parcă n-are-n lume semeni.
Doar în linişti cele linişti.

Această cumpără sonoră a lumii, presupunînd o
„solidarizare“ în auz a elementelor alcătuitoare, îşi află una
din întruchipări în „îngînarea“ eminesciană: „Vom visa un vis
ferice,/ Îngîna-ne-vor c-un cînt /  Singuratice izvoare,/
Blînda batere de vînt“ ; „Cînd însuşi glasul gîndurilor tace,/
Mă-ngînă cîntul unei dulci evlavii“; „Nenţeles rămîne gîndul
/ Ce-ţi străbate cînturile,/ Zboară vecinic îngînîndu-l /
Valurile, vînturile“; „Se scutură salcîmii de toamnă şi de vînt,/
Se bat încet din ramuri, îngînă glasul tău“ Iată, în sfîrşit, şi
tînguirea Codrului, presimţind că îşi va pierde, vremelnic,

Lecţia de limba română

G. I. TOHĂNEANU
„AUZU-MI N-O SĂ-L MAI ÎNTUNECI”
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aşa. Nu din „vina“ noastră, ci din aceea a Poetului, care ne
strecoară în cugete impresia, repede convertită în
convingere, că versul cu pricina cuprinde o expresie ruptă
din „realitatea noastră lingvistică. Ceea ce nu este adevărat,
nimeni nu vorbeşte aşa, dar „iluzia“ devine covîrşitoare.
Gestul tandru al „mîngîierii“ pe frunte – de care nu numai
fruntea atîta nevoie are – este sugerat prin imaginea
„lunecării“ mîinii, iar aceasta – mîna – ajunge, sintactic, obiect
direct al verbului luneca. Datorită, în parte, structurii
precumpănitor vocalice a acestuia din urmă (singura
consoană… „serioasă“ este cea finală), gestul „mîngîierii“
se îmbogăţeşte şi se nuanţează, cu conotaţia preţioasă a
unei gingăşii rezultate dintr-o mişcare duioasă, aproape
imperceptibilă. Mi se pare important să lărgim cadrul analizei
noastre şi să ne întrebăm cine „lunecă“ sau „alunecă“ în
versurile Poetului? Răspunsul ni-l dau textele înseşi.
Scrisoarea III: „Vede cum din ceruri luna lunecă şi se
coboară / Şi s-apropie de dînsul preschimbată în fecioară“;
Scrisoarea I: „Lună tu, stăpîn-a mării, pe a lumii boltă
luneci…”; Mai am un singur dor: „Alunece luna / Prin
vîrfuri lungi de brad“. Pe furiş (adică… hoţiş!) aceste imagini,
însoţite de ecoul discret al unor aliteraţii  pregnante (luna
lunecă; lună… lumii… luneci; Alunece luna… lungi), se
insinuează în structura versului eminescian abia citat (Pe
frunte-mi mîna n-o s-o luneci) şi de acolo iradiază
îmbogăţindu-l cu jocul pîlpîit al nuanţelor şi înnobilîndu-l.
Mişcarea aceasta duioasă, aproape (cum spuneam)
imperceptibilă, se săvîrşeşte sub binecuvîntarea nopţii, într-
o lumină de taină. Verbul luneca (aluneca) se vede astfel
tămăduit de orice atingere cu terestritatea, devenind o
alcătuire evanescentă de sunete precumpănitor vocalice (l-
şi -n- sunt,  întocmai ca vocalele, sunete „continue“), iar
alianţa sa cu luna, sprijinită şi reliefată de aliteraţii
cuprinzătoare, este acum atît de puternică, încît cei doi
termeni – luna lunecă – par înrudiţi şi… etimologic; altă
iluzie, hrănită de ademenirile Poeziei. Căci, din acest punct
de vedere, luna aparţine familiei de cuvinte a „strălucirii“
(lu-, luc-), ilustrată în latină de verbul luceo, lucere şi
derivatele sale; pe cînd luneca este vlăstarul lui lubricare,
reprezentat şi în lumea neologismelor noastre, în primul rînd
prin adjectivul lubric (lat. lubricus).

M-am referit, în însemnările mele, la fraternizarea simţu-
rilor, confirmată de ştiinţa mai nouă, pe care Eminescu o in-
tuieşte cu atîta putere de pătrundere a esenţelor încît poate
vorbi fără nici un risc (ba… dimpotrivă) despre „întunecarea
auzului“. Într-o ciornă risipită printre variantele poemului
Călin şi aşezată sub ochii noştri de generoasa osîrdie a lui
Perpessicius, „văzul” şi… „nălucirea“ – ca facultate imagina-
tivă – sunt interpretate de Poet unificator-metaforic, ca „pipă-
iri“ sui-generis. Pe punctul de a făuri una din cele mai năuci-
toare imagini ale ochilor  –  dulcii cerului fiaştri  –  Eminescu
încredinţează hîrtiei acest gînd memorabil: „vederea este
pipăire mai subţire decît pipăirea mînilor, dar mai grea decît
aceea a nălucirei“ (M. Eminescu, Opere, I, EFR, 1939, p.425).

Atît de firească, atît de convingătoare este, prin „nete-
zime“, expresia versului eminescian, încît ne paşte ademenirea
de a ne avînta, pe o punte fragilă, întru întîmpinarea Craiului,
hrănind pentru o clipă iluzia că nu suntem bieţi beneficiari,
ci… „colaboratori“ ai Lui. Arta autentică (nu… artificiul)
creează, vremelnic, această amăgire amară.

veşmîntul de verdeaţă: „Şi mă lasă pustiit,/ Vestejit şi amorţit
/ Şi  cu doru-mi singurel,/ De mă-ngîn numai cu el!“. Armonia
sonoră a lumii este îmbietoare, iar Poetul extrage, sub forma
unui îndemn, încheierea necesară, în postuma Peste codri
sta cetatea…: „Scoală-te, supune-te / Valului de sunete…“

Există însă şi o altfel de „împărechere“, o complicitate
furtiv instalată între coridoarele simţurilor care ne dau veşti
felurite şi îmbelşugate despre lumea din afară. „Văzul“ şi
„auzul“ fraternizează în aceste versuri din elegia Te duci…:

Te duci şi rău n-o să-mi mai pară
De-acum de ziua cea de ieri,
Că nu am fost victimă iară
Neînduratelor dureri.

C-auzu-mi n-o să-l mai întuneci
Cu-a gurii dulci suflări fierbinţi,
Pe frunte-mi mîna n-o s-o luneci
Ca să mă faci să-mi ies din minţi…
Bunul simţ obştesc nu este cîtuşi de puţin lezat de

versul în care Poetul săvîrşeşte o „împărechere“ de temeni
aparţinînd unor zone de percepţie senzorială diferite: văzul
şi auzul. „Întunecarea auzului“ – iată un cîştig inestimabil al
limbajului poetic românesc, care rezumă, în cele mai simple
şi mai vechi cuvinte ale noastre, precepte fundamentale,
familiare poeziei europene de la Corespondenţele lui
Baudelaire şi de la simbolism încoace. Iată primele două
catrene ale acestui text pe bună dreptate celebru, în măiastra
versiune românească a lui Ştefan Aug. Doinaş (Atlas de
sunete  fundamentale, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1988,
p.200):

Natura e un templu cu stîlpii vii, sfioşi,
Ce lasă-arar să scape cuvinte vagi în goluri;
Omul prin ea străbate-o pădure de simboluri
Care-l observă-ntruna cu ochi  prietenoşi.
Ca lungi ecouri care din zare se confundă
‘Ntr-o unitate-adîncă, întunecoasă, grea,
Vastă ca noaptea şi ca lumina ce-o-nnegrea,
Culori, miresme, sonuri stau gata să-şi răspundă.
Cît despre supleţea semantico-stilistică a verbului

întuneca la Eminescu, vorbesc, persuasiv, textele înseşi,
dintre care nu reţin decît trei: 1. „Nu mai zîmbi.  A ta zîmbire
/  Mi-arată cît de dulce eşti,//  Cît poţi cu-a farmecului noapte
/  Să-ntuneci ochii mei pe veci…“, 2. „Lună tu, stăpîn-a
mării, pe a lumii boltă luneci / Şi gîndirilor dînd  viaţă,
suferinţele întuneci“; 3. „Pierdut e totu-n zarea tinereţii /  Şi
mută-i gura dulce-a altor vremuri,/ Iar timpul creşte-n urma
mea… mă-ntunec!” Acelaşi verb, întuneca, dar trei înfăţişări
semantico-stilistice net distincte. Dacă în lumea complexă şi
fluctuantă a conotaţiilor poetice poate fi vorba  de ceea ce
se cheamă „proprietatea“ termenilor, atunci, în primul citat,
sensul lui întuneca este relativ „propriu“, întrucît „ochii“
sunt în primul rînd sensibili la „întuneric“. În al doilea citat,
avînd ca obiect direct „suferinţele“, întuneca este sinonim
cu „a înăbuşi“. În ultimul text, verbul nostru, sprijinit puternic
de context, înseamnă „mă apropii de moarte“, căci, într-o
anumită vizi-une, „moartea“ este tărîmul umbrelor, al
întunericului veşnic.

Oricît ar fi de deprinşi cu „surprizele“ limbajului poetic,
cititorii poeziei lui  Eminescu ar trebui să tresară, dînd peste
versul Pe frunte-mi mîna n-o s-o luneci, dar nu se întîmplă
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Încă din 1975, când îmi susţineam licenţa în filologie la
Universitatea din Bucureşti, avându-l coordonator ştiinţific
al lucrării pe conf. univ. dr. Eugen Simion, recent întors după
lectoratul de la Sorbona – Paris IV (1970-1973) urmat de o
bursă de studii în RFG (1974), aveam faţă de acesta o preţuire
aparte. Îi citeam cu interes deosebit articolele publicate prin
revistele Uniunii Scriitorilor, îi consultam cărţile (figurând în
bibliografia pentru examene) şi aveam să-l cunosc mai bine
odată cu alegerea temei pentru licenţă de pe lista depusă la
Catedra Facultăţii de Limba şi Literatura Română. Încercasem
la Al. Piru (propunând eu o temă cu Mateiu Caragiale), dar şi
la George Munteanu (având liberă pe lista lui o temă despre
Ioan Slavici), dar, văzând că temele libere de pe listele
acestora nu prea consonau cu spiritul meu, am acordat
atenţie listei lui Eugen Simion, despre a cărui exigenţă se
vorbea printre noi, absolvenţii. Mi-am ales astfel, de pe lista
acestuia, „Temele poeziei lui Lucian Blaga”, poetul descope-
rit în ultimii ani de liceu, când apăruseră în BPT cele două
volume de poezii (1968), prefaţate de George Ivaşcu şi cu un
tabel cronologic întocmit de Mircea Tomuş (viitorul meu
conducător de doctorat la Universitatea din Sibiu, 2000-2004).

La examenul din primăvara lui 1975, i-am înaintat lui
Eugen Simion lucrarea încheiată, legată deja, fapt ce l-a
surprins, susţinerea având loc la 23 iunie 1975 la sediul
Catedrei de limba şi literatura română, prezidentul fiind

Pompiliu Marcea, iar din comisie făcând parte şi George Gană.
Ţin minte foarte bine că, în discuţia preliminară privind

întocmirea lucrării mele de licenţă, Eugen Simion mi-a spus
că ar dori să nu merg pe o interpretare „călinesciană”, ci pe
metoda noii critici franceze, indicându-mi şi numele
tematistului Jean-Pierre Richard, tocmai tradus la noi cu
„Poezie şi profunzime”. Mi-a fost îndeajuns recomandarea,
rămânând să mă pun în temă cu „metoda” tematismului
richardian şi să schiţez un Axamentum / Cuprins al
interpretării mele (refăcută în cea mai mare parte, interpretarea
mea a fost reluată parţial în lucrarea de doctorat „Lucian
Blaga. Dinamica antinomiilor imaginare”, editată la „Media
Concept” din Sibiu în 2004).

Eugen Simion urmărise cu mare interes cursurile lui Jean-
Pierre Richard la Universitatea de la Vincennes, fiind la un
moment dat înscris la acesta cu un doctorat în literatura
fantastică interpretată din perspectivă tematică, proiect
postuniversitar din păcate abandonat (însă cu Jean-Pierre
Richard va realiza şi un interviu).

Ceea ce vreau să accentuez e faptul că tânărul E. Simion
se instruise în Franţa şi nu numai în domeniul noii critici
(Roland Barthes, Jacque Lacan, George Poulet, Marcel
Raymond, Jean Rousset, Jean Starobisky), cunoscându-i
pe Mircea Eliade, Eugen Ionescu, Emil Cioran. Despre toţi
aceştia va scrie în jurnalul „Timpul trăirii, timpul mărturisirii:
jurnal parisian” (prima ediţie în 1977) şi mai apoi studii
consistente de o fascinantă dezvoltare a ideilor, reliefând
geniul inconfundabil al acestor scriitori români, editaţi, sub
egida Academiei Române, în seria de „Opere fundamentale”
a Fundaţiei Naţionale pentru Ştiinţă şi Artă, al cărei
preşedinte este.

Încă din anii ’70, „simpla critică de gust”, ca şi „critica
formelor”, nu-l mai satisface pe tânărul universitar („mi se
pare azi insuficientă”), el militând pentru „un sistem de
lectură” („un mod personal de a te apropia de operă, un
demers care, folosind mijloace variate, descoperă figura
spiritului creator”). „Figură” ce trebuie să evidenţieze atât
„filosofia existenţei şi calitatea expresiei” dar şi „poziţia faţă
de obiecte”, deopotrivă cu „fantasmele care intră în operă”.
În general, preciza criticul, „opera exprimă nu numai universul
pe care autorul îl poartă, dar şi felul în care acest autor asumă
universul de care este purtat”. Iar figura eponimă a criticului
literar nu ar fi aceea a unui Canibal, ce trebuie trimis în lanţuri
la şcoală, ci a unui „încântător” personaj shakespearian,
Mercuţio, confident spiritual, „cel care moare pentru că nu
se înţeleg în privinţa întâietăţii Montaiguii şi Capuleţii
literaturii...”

Regăsim în sinteză acest crez literar şi în Bibliografia
aproape exhaustivă „Eugen Simion” alcătuită de acad. Mihai
Cimpoi la volumul de faţă (pp. 17-41), consemnând bogata
operă a criticului literar şi editorului de excepţie, încununat
cu premii, ordine şi medalii ale Statului Român (şi nu numai),
„în semn de apreciere pentru întreaga operă dedicată naţiunii

O exegeză de valoare consacrată
cărturarului Eugen Simion
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şi culturii române”... În mai multe rânduri laureat al Academiei
Române (1977) şi al Uniunii Scriitorilor din România (de cinci
ori).

Recunoscute, îndeobşte, meritele academicianului critic
literar, prof. univ. Eugen Simion, nu sunt deloc puţine,
dimpotrivă, acestea cuprind o plajă largă de preocupări şi
izbânzi dintre care am aminti: membru corespondent,
vicepreşedinte şi preşedinte al Academiei Române cu două
mandate (1998-2006), membru al Academiei Europene cu
sediul la Londra, al Academiei de Ştiinţe a Moldovei de la
Chişinău, al Academiei de Ştiinţe Morale şi Politice a Franţei,
al Academiei Greciei, membru al Academiei Regale de Ştiinţe
din Danemarca, DHC al mai multor universităţi româneşti şi
străine, redactor şi director al revistei „Caiete critice” (în
care a apărut şi o cronică pertinentă semnată de regretata
Jeana Morărescu la lucrarea noastră din 1995 „Poezia lui
Lucian Blaga”, purtând pe coperta a IV-a un fragment din
referatul întocmit de Eugen Simion în vederea susţinerii
licenţei mele din 1975), editor al impresionantei serii de op-
ere eminesciene facsimilate (exemplara „lecţie eminesciană”,
în epoca internetului!), Manuscrisele Mihai Eminescu (38
volume), încununat cu Premiul naţional de istorie şi critică
literară „Petru Creţia”, coordonator al Dicţionarului Gen-
eral al Literaturii Române (7 vol., ajuns azi la o nouă
reeditare, în care, din păcate, subsemnatul, membru USR din
2007, nu se regăseşte!?), cercetător şi apoi director al
Institutului de Critică şi Teorie Literară „George
Călinescu” al Academiei Române (din 2006) şi organizator
al unor Seminare Internaţionale „Penserl’Europe” pe teme
de Cultură, Învăţământ şi Spiritualitate Europeană, Cavaler
al Ordinului Legiunii de Onoare a Franţei... Şi nu în ultimul
rând cărţile sale intrate în bibliografiile tematice obligatorii,
despre „Proza lui Eminescu”, despre „scepticul mântuit” E.
Lovinescu, despre „Scriitori români de azi” (I-IV) şi „Dimineaţa
poeţilor”, despre „ficţiunea” şi, în general, „poetica”
Jurnalului, apoi „fragmentele critice” despre „existenţialiştii”
Eliade, Noica, Cioran, Mircea Vulcănescu şi „tânărul Eugen
Ionescu”, despre „cruzimile moralistului jovial” Ion Creangă,
la care se adaugă traducerile operei sale în engleză, franceză,
sârbă, maghiară ş.a. Mai putem aminti şi alte prestigioase
funcţii şi demnităţi: preşedinte al Consiliului Naţional pentru
Certificarea Diplomelor şi Certificatelor Universitare, apoi
preşedinte al Comisiei Naţionale pentru Certificarea
Diplomelor şi Certificatelor Universitare în domeniul Filologie
(din aprilie 2006)...

În ciuda unor vehemente critici şi contestări, dintre care
amintim, la extreme, „întâmpinarea” polemică, confraternă
(oarecum) profesionistă a criticului Gheorghe Grigurcu,
precum şi „nod-papurismul” critic al Roxanei Sorescu ori
impardonabila/ excesiva ieşire umorală a unui Adrian Marino,
dizgraţios spectacol de diaristică post-mortem („un carierist
implacabil, un parvenit, un intelectual la prima generaţie”,
„ipocrit inegalabil” etc.). Să  lăsăm istoriei literare astfel de
controverse şi să apreciem că, în totul, avem a face cu
„Modelul de existenţă Eugen Simion”, conform exegezei
semnate de acad. Mihai Cimpoi, cu un Cuvânt înainte de
Valeriu Matei (Chişinău, 2018).

*
Exegeza lui Florian Copcea, EUGEN SIMION sau mitul

existenţial al scriiturii, apare însoţită de un Cuvânt înainte
de Paul Aretzu şi o Postfaţă de acad. Mihai Cimpoi (Editura
Grafix, Craiova, 2019, 206 p.). Este o lucrare omagială despre
unul din scriitorii de seamă ai vremii noastre (critic şi istoric
literar, editor, eseist, profesor universitar, academician etc.),
care, la împlinirea vârstei de 85 de ani (n. 25 mai 1933,
Chiojdeanca-Prahova), a fost sărbătorit în Aula Academiei
Române, recunoscându-i-se meritele în Cultura şi Literatura
Română.

Lucrarea criticului şi istoricului literar Florian Copcea
ne aminteşte de monografia alcătuită de Andrei Grigor,
Eugen Simion (antologie comentată, receptare critică,
Braşov, Editura Aula, 2001), de alta Eugen Simion 70.
Manual de trudire a cuvântului  (Editura Univers
Enciclopedic, Bucureşti, 2003), dar şi de volumul omagial
Eugen Simion 80, îngrijit de Lucian Chişu, Gheorghe Chivu,
Andrei Grigor (Editura Tracus Arte, Bucureşti, 2013).
Personalitatea criticului şi profesorului academician Eugen
Simion a fost apreciată la justa ei valoare de scriitori
consacraţi, între care amintim pe Alex Ştefănescu, Ion Simuţ,
Iordan Datcu, Ion Brad, Mircea Popa, Tudor Nedelcea, Daniel
Cristea-Enache ş.a.

Autorul îşi structurează lucrarea pe anumite direcţii,
acordând un spaţiu mai amplu interesului acordat de Eugen
Simion jurnalului şi, în general, diaristicii, comentând
părerile unor iluştri comentatori români şi europeni. Este
vorba de „un demers critic despre jurnalul intim”, cum
apreciază postfaţatorul lucrării, acad. Mihai Cimpoi, amintind
că jurnalul intim este „o expresie a eului, un document mult
mai interesant şi mai expresiv decât o operă de artă”, care,
atunci când aparţine unei personalităţi publice şi măreţe,
devine mai interesant, mai sugestiv şi semnificativ, mai
revelatoriu.

Autorul scrie despre Eugen Simion cutreierând „prin
labirint, în căutarea timpului mărturisit”, reconsiderând acest
„demers hermeneutic de recuperare a non-ficţiunii” şi axându-
se pe o anumită poetică a jurnalului, aşa cum aceasta se
desprinde din lucrările marelui critic: Jurnalul, operă
literară non-fictivă, (Re)construcţia mitului jurnalului
intim, Text şi context în diarismul românesc, Arheologia
jurnalului intim. Arta aceasta, continuă şi exorcizantă, a
„re-naratizării unuia dintre cele mai spectaculoase genuri
omologate ale literaturii: jurnalul intim” o datorăm, scrie dl
Copcea, „rafinatului, aristocratului, vizionarului, celebrului
Eugen Simion.”

Consideraţiile lui Eugen Simion despre noile paradigme
diaristice, episteme, declicuri hermeneutice precum „moartea
şi întoarcerea autorului”, „ficţiune-nonficţiune”, „eul
profund-eul pur”, „eul şi eul narator”, relaţia „Eu –
Celălalt – Celălalt/Cititorul”, „le dehor-le dedans”, „Text-
Metatext-Arhitext-Context”, „om exterior – om interior”,
„personaj” şi „personaj problemă” sau „personaj ascuns”,
mit-literatură, intertextualitate-transtextualitate, timp
concret-timp mărturisit ş.a. sunt de un cuceritor excurs
interpretativ în care freamătă la un loc erudiţie şi spirit
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cărturăresc, precizie terminologică şi nuanţă a conceptelor,
cursivitate şi expresivitate, spirit critic şi empatie, măsură şi
echilibru... Dl Copcea consideră pe bună dreptate că din
toate aceste cărţi privind problemele diaristicii (geneză,
statut, izomorfisme, funcţii...) se poate desprinde cu claritate
o „artă poetică” a jurnalului ca gen individual de mare
expresivitate şi diferenţă prozastică specifică. Este vorba de
o poetică a jurnalului intim, specie a literaturii de frontieră
centrate pe experienţa directă, nemijlocită, pe autenticitate
şi verosimilitate, pe asumarea unei depline libertăţi, într-un
timp al singularităţii reflexiv-creative, literatură ce poate fi
citită pentru ea însăşi şi prin ea însăşi. Nu este deloc „un
gen minor”, cum îl consideră unii comentatori, dimpotrivă
avem a face cu o faţetă a scriitorului care „se mărturiseşte”
şi „se explică”, ba chiar se „spovedeşte” în faţa foii de hârtie,
jurnalul având şi această funcţiune terapeutică,
despovărătoare, tinzând la redempţiune (v. recentele  „Pagini
de jurnal”  ale poetului Eugen Dorcescu, Îngerul adâncului
, I, şi Adam, II, apărute în 2020 la Edi tura „Mirton” din
Timişoara). Dincolo de a fi, în unele cazuri de egotism excesiv,
operă de „toaletare” antumă (ori postumă) a propriei imagini,
jurnalul poate exprima, prin o tranzitivitate sinceră şi
spontanee, eul profund al scriitorului, ajutând la înţelegea
mai bună, mai nuanţată, mai credibilă a autorilor şi operelor
lor. Pornind de la rezerva/ neîncrederea lui G. Călinescu asupra
acestui gen marginal („o prostie”!) şi evocând atâtea realizări
ale genului în literaturile română şi universală, Eugen Simion
ajunge la concluzia că jurnalul reprezintă un gen aparte, bine
individualizat de o „poetică” proprie diarismului reconsiderat
estetic, „un adevărat gen literar”, cum aprecia Eugen Ionescu.

Dl Florian Copcea trece în revistă toate scrierile lui
Eugen Simion privitoare la jurnalul intim, relevând varii
concepţii despre acest gen „de frontieră” la scriitori şi
teoreticieni de seamă (Virginia Woolf, Paul Claudel, Roland
Barthes, Blanchot, Samuel Pepys, Maine de Biran, Benjamin
Constant, Maurice de Guérin, Paul Léautaud, Robert Musil,
Thomas Mann, Raymond Queneau, Witold Gombrowicz
ş.a.).

Având şi în literatura română o oarecare tradiţie, de la
notele de călătorie în China ale lui Nicolae Milescu (sec.
XVIII) şi jurnalul romantic din secolul următor (C. A. Rosetti),
la concreteţea notaţiei de „Bildungsroman” (Titu Maiorescu)
şi formulele variate practicate de Mateiu I. Caragiale, Gala
Galaction, E. Lovinescu, O. Goga, Liviu Rebreanu, Mihail
Sebastian, Jeni Acterian, Arşavir Acterian, Alice Voinescu,
Geo Bogza, Marin Preda, Radu Petrescu, Ion D. Sîrbu, N.
Steinhardt, D. Ţepeneag, Mircea Zaciu, jurnalul răspunde
deopotrivă unor nevoi sufleteşti şi spirituale, reţinând în
ţesătura prozaismului său o imagine ce se vrea cât mai
naturală, autentică, nefardată, ne-denaturată de tot felul de
intenţii şi convenţii ale scriiturii...

Cercetătorul mehedinţean remarcă marea vocaţie de
estetician „moralist” a lui Eugen Simion, spiritul disociativ-
sistematizant, talentul portretistic, în cadrul exegezelor sale
privind diaristica, precum şi dubitaţiile criticului despre
existenţa „jurnalului intim” în literatura noastră interbelică,
perioadă de reală înflorire (Eliade, Ionescu), dar şi de reţinere/

dezinteres din partea unor critici (Lovinescu, Călinescu;
Pompiliu Constantinescu, Perpessicius, Vladimir Streinu ş.a.).
Devenit un gen „de sertar” după Al Doilea Război Mondial,
jurnalul va fi reconsiderat de un Marin Sorescu, autor al mai
multor volume, văzând în diarişti nici mai mult nici mai puţin
decât nişte „grefieri ai sufletului”.

Foarte interesantă este secţiunea Addenda, în care
autorul reproduce câteva „file rătăcite” de jurnal propriu din
vara lui 2018, din care aflăm că s-a aflat alături de acad.
Mihai Cimpoi în corectura volumului acestuia, Modelul de
existenţă Eugen Simion, ce urma să fie lansat la Congresul
Mondial al Eminescologilor de la Chişinău din septembrie.
Atras fiind la rându-i de personalitatea literară a lui Eugen
Simion (pe care-l cunoscuse la Chişinău, la Academia de
Ştiinţe a Moldovei, susţinând împreună o conversaţie pe
tema Eminescu), autorul îi mărturiseşte academicianului că
faţă de Eugen Simion are o preţuire aparte, apreciindu-l drept
„un enciclopedist, o minte luminată”. Necunoscându-i
întreaga operă, dl Cimpoi va solicita secretarei de la Academia
Română să-i trimită pentru tânărul admirator „Posteritatea
critică a lui Eugen Lovinescu”. Mai mult chiar, dl Copcea îşi
susţinuse doctoratul sub coordonarea ştiinţifică a acad.
Mihai Cimpoi, cu tema „Ideea europeană în opera lui Mihai
Eminescu”. În Addenda 2, sub titlul Eugen Simion privindu-
l pe Lovinescu în oglinzile posterităţii, dl Copcea realizează
un comentariu strâns asupra cărţii lui Eugen Simion,
„Posteritatea critică a lui Eugen Lovinescu” (2017), o
continuare de fapt a cărţii precedente, „Lovinescu în epoca
post-modernismului şi a globalizării”. Revine lui Eugen
Simion meritul de a insista pe „degetul de lumină” al esteticului
în aprecierea operelor literare reprezentat de criticul
sburătorist şi doctrinarul sincronismului, care şi-a găsit în
acesta un „ilustru cărturar (care) a elaborat un fundamental
recurs la metodă, disecând opera deschisă a unui făuritor al
limbajului nou al criticii româneşti moderne, cum îl califică,
pe E. Lovinescu, Ov. S. Crohmălniceanu, în „Literatura
română între cele două războaie mondiale” (vol. III, Minerva,
1975, p. 159).

În totul, cartea despre Eugen Simion vine să confirme
viabilitatea estetică a jurnalului intim în literatura română,
scrieri de gen ce pot fi citite nu numai pentru „interesul lor
documentar” dar şi pentru savoarea acestora de a constitui
„scrieri literare subiective”.

„Meritul studiului lui Florian Copcea este, înainte de
toate, nu încap discuţii, acela de a demonstra, împreună cu
analizele remarcabile ale academicianului Eugen Simion,
revelaţiile (splendoarea şi mizeria) diarismului românesc”,
conchide în Postfaţa sa acad. Mihai Cimpoi.

Subscriem cu remarca privind multitudinea de merite în
plan cultural, literar şi jurnalistic (fiind prezent şi în presa de
dincolo de fruntarii, în Serbia, Republica Moldova etc.),
deopotrivă cu modestia autorului, talentat critic şi istoric
literar, eseist, prozator şi diarist din Şimianul Mehedinţilor,
ale cărui studii monografice, sinteze şi istorii literare (privind
îndeosebi literatura de limbă română din Serbia) sunt întru
totul remarcabile.

ZENOVIE CÂRLUGEA
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Pentru cineva care percepe
existenţa terestră ca pe o povară, a nota
în caietul de însemnări zilnice înseamnă,
dacă nu corvoadă, atunci sublimare,
ardere de tot, încercare de a concilia eul
,,contondent” cu sinele problematic.
Chiar şi aşa, dincolo de toată truda,
apariţia unui astfel de Jurnal are un
caracter revelator. Eugen Dorcescu se
face ,,vinovat”, dar şi vrednic de
propriul său Jurnal. Pentru Domnia Sa,
anul 2020 se vrea unul prolific, fie şi
numai din perspectiva publicării a
aproape 1100 de pagini de mărturii care
pun pe gânduri. Dacă în primăvară
vedea lumina tiparului Îngerul
Adâncului. Pagini de jurnal (1991-
1998), spre sfârşitul toamnei, iată,
apare Adam.  Pagini de jurnal  –  2000-
2010 (structurat pe trei paliere
textuale: ABBA,  PATER;
GENITRIX şi ADAM), o probă de
măiestr ie confesivă, 
pagini tulburătoare, abisale (,,Încet şi
definitiv, mă absoarbe abisul” – p. 365),
de o frumuseţe stranie, în care făuritorul
de poezie mistică se crucifică, în spiritul
Adevărului care i-a călăuzit întreaga-i
existenţă şi l-a structurat fiinţial: ,,O
mărturie – acestea sunt, cred, cărţile
mele şi scrierile mele, în general. O
mărturie sinceră, nepărtinitoare,
îndurerată adesea. O mărturie cinstită”
(p. 14).

Eugen Dorcescu procedează
onest şi cu propria persoană ,
indiferent de text sau de context. Acelaşi
ton sumbru pe care-l semnalam
în Îngerul Adâncului ,  aceeaşi
melancolie, mizantropie, vorbire pe

şleau şi inapetenţa pentru a face
compromisuri (,,N-am fost, şi nu sunt,
prea răsfăţat de comentatori. N-am
cultivat pe nimeni, n-am făcut ceată cu
nimeni, am rămas credincios scrisului
meu, obsesiilor mele. Nu m-am închinat
nimănui, niciunui om, fiindcă eu am un
Stăpân, pe Dumnezeul nevăzut şi
atotputernic” – p. 160) şi a nu menaja
atunci când derapajele de la conduită îi
încalcă grav principiile şi sistemul de
valori continuă şi în Adam (Jurnalul ca
piatră de autotemeluire, Jurnalul ca
punere în lucrare a darului), unde
întâlnim un Eugen Dorcescu-
Adam poate prea sătul de ţărână, dar
năzuitor spre Absolut, măcinat de lupta
intestină care se dă în interiorul său
între ,,carne şi duh” (p. 125), între trăirea
lumească şi în trupul univers
concentraţionar (pe care şi-l detestă,
laolaltă cu senectutea) şi lumea întru
spirit la care aspiră. Deşi e un subtil
observator al realităţii înconjurătoare,
paradoxal, Eugen Dorcescu nu are
priză la realitate ,  dat fiind
,,simţământul zădărniciei” (p. 13) care-l
învăluie: ,,[…] mă simt inaderent la
realitate […]” (Ibidem); ,,Eu nu sunt […]
un individ colocvial, confesiv. Limbajul
meu, conversaţia mea e poezia (e
literatura)” (p. 488).

,,Mutarea”, locuirea lui Eugen
Dorcescu în Jurnal (,,Isla afortunada”
– p. 513) se produce pe fondul unei
triple certitudini: luciditatea-tăiş de
sabie de heruvim, care-l caracterizează,
existenţa lui Dumnezeu (căruia i se
dedică în totalitate) şi anticiparea
sfârşitului, pe care şi-l vede ca iminent
în acest veac trei.

Apropierea lui Eugen Dorcescu
de Scriptură şi de Psalmi (cu care e
familiarizat în detaliu) face din el
un liturghisitor, după cum Jurnalul îi
conferă calitatea de mărturisitor, nu
atât în faţa lui Yahveh-Elohim, cât în faţa
semenilor, în faţa cărora (con)semnează

şi se consemnează, din ,,nevoia vreunei
părtăşii” (p. 15). Actul său de
legitimare, Cartea sa de identitate,
ortodoxia: , ,Eu sunt creştin. Aşa
nevrednic cum sunt, aparţin poporului
lui Dumnezeu” (p. 295). Ca şi în volumul
de poeme În Piaţa Centrală ce-i poartă
semnătura, şi în Adam, Eugen Dorcescu
iese în ,,agora”, în plin centru, căutând
cu ardoare Centrul, desăvârşirea.
Cetăţean cu drepturi depline ,,într-o
republică, pe cât de fictivă, pe atât de
reală, a poeziei, a literaturii.” (p. 510),
,,consulul” Eugen Dorcescu e centrat
exclusiv pe valoare, el însuşi creator de
valori filologice. Eugen Dorcescu există,
în principal, în,  prin şi pentru scris:
,,Trebuie să scriu. Altfel, alunec în
nevroză” (p. 283); ,,Scrisul meu a fost
şi este o chemare a Numelui” (p. 405);
,,[…] încă mă mai obsedează literatura?
Literaturolatrie?” (p. 481). Prin scris se
mobilizează, îşi mai acordă o şansă.
Între scris şi persoana sa există o
legătură organică: ,,Existenţa mea e
mult, mult diminuată atunci când nu
scriu” (p. 162). Prin scris îşi defineşte
Jurnalul drept ,,monografia cenuşii” (p.
16). Pentru el are valoare cuvântul
sacru şi cel îmbibat de artisticitate. Nu
e trăire plină de elan vital, nu e împlinire
sau îndestulare sufletească, nu e
trăirism, paroxism sau dor de viaţă, ci
vâlvătaie, combustie internă, rod al
neliniştii funciare: ,,nu mă mai simt în
largul meu niciunde” (Ibidem).

Fără tăgadă, Eugen Dorcescu e
un bun creştin, dăruit de Dumnezeu
cu talantul scrisului: ,,Am trăit şi
trăiesc, de când mă ştiu, în marea
literatură şi pentru marea literatură” (p.
229); ,,Iar eu nu (mai) sunt doar un
literat,  ci şi un mistic” (p.
352). Componenta umană îl pune însă
adeseori în dificultate, întrucât nu
întotdeauna preceptele biblice şi iubirea
aproapelui postulate de scrierile sfinte
îi sunt ,,frâne” eficiente şi mijloc de

PRIN CENUŞA
JURNALULUI - IMPERIU*
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autocontrol. Spirit justiţiar, iubitor de
adevăr, Eugen Dorcescu se implică
activ în problemele polisului, luând
atitudine acolo unde lucrurile ies din
matca lor firească, din făgaş. Greaţa
existenţială îl transformă într-un
veritabil personaj sartrian: ,,Melancolia
face parte din însuşi sângele meu” (p.
20). Tocmai implicarea în chestiuni
aparent triviale (citeşte profane) îl
deturnează adeseori de la Cale şi îi
şicanează ajungerea la ,,Civitas Dei” (p.
481), Cetatea lui Dumnezeu: ,,În
Dumnezeu  e singurul sprijin.” (Ibidem).
Spre pildă, democraţia românească
postdecembristă, plină de toane şi de
ifose de primadonă, de improvizaţii şi
de parveniţi, nu-i prieşte (,,tembelismul
politic în care ne-am scufundat” – p.
18), cultura făcută din raţiuni
consumerisite nici pe atât (,,Nu poţi
discuta literatură la Mc Donald’s, în
acea lipsă de elevaţie şi de intimitate,
unde totul se desfăşoară în grabă şi în
hărmălaie” (Ibidem).

Abaterea sa de la dogmă are loc
atunci când, vizualizându-şi desprin-
derea definitivă de această lume urâtă,
pe care nu pune mare preţ, în locul
redării trupului său pământului care l-a
plămădit (la ora obştescului sfârşit), el
preferă şi chiar lasă cu limbă de moarte
să fie incinerat, să fie redat focului
purificator, lucru care explică, într-un
anume fel, obsesia cenuşii (revanşă în
faţa trupului neprieten, ,,trădător”,
neputincios de la o anumită vârstă şi
depozitar de suferinţă) din Jurnal şi
a Omului de cenuşă (titlul care îi
încondeiază şi un volum de poeme).
Între trăirea în regim de avarie (sub
aspectul entuziasmului şi al poftei de a
vieţui) şi moarte nu vede nicio
deosebire: ,,Ori trăim, ori murim – e cam
acelaşi lucru. Nu există nici viaţă, nici
moarte, ci o taină, care le cuprinde pe
amândouă şi pe care o intuiesc, din
când în când” (p. 19). Revelatoare e
distincţia pe care o face între ,,oameni
de pământ” şi ,,oameni de cenuşă“ (p.
276).

Adam nu e o carte făcută să placă,
nefiind pe gustul cititorului care are
aşteptări în zona lecturilor superficiale
şi frivole (la modă), lucru care ar
contraveni principiilor estetice ale lui

Eugen Dorcescu, scriitor de nişă, care
mizează întotdeauna pe lucrurile
profunde. Legat de profunzime, în
Jurnal întâlnim numeroase pasaje ce se
disting printr-o mare forţă poetică, de
unde şi intimismul literaturizat :
,,Sufletul meu e un vaier. Sufletul meu e
aidoma vântului ce bântuie, gemând, în
jurul casei, pe cărările nevăzute ale
văzduhului” (Ibidem); ,,Crudă, existenţa
trece ca o placă de oţel peste sufletul
nostru” (p. 48); ,,Nu-mi place nici să
trăiesc, nici să mor la voia întâmplării”
(p. 269).

Inadaptat într-o Românie abulică,
în eternă tranziţie spre o destinaţie
îndoielnică, precară şi discutabilă,
suspusă abjecţiei şi condusă de nulităţi,
ultrapermisivă la lucrurile făcute pe
sponci, nostalgic după Vlad Ţepeş,
Eugen Dorcescu, virulent politic
(,,Parlamentar a ajuns un cuvânt de
ruşine” – p. 29), e veşnic în căutarea şi
în definirea rostului său şi a propriei
identităţi: ,,Cine sunt eu? Ce sunt? Un
suflet solitar, în singurătatea infinită. Nu
mai am pe nimeni. Câteodată mi se pare
că m-am desprins şi de mine însumi” (p.
23). E o desprindere temporară, parţială,
incompletă (de altfel, definitorie pentru
scriitor e sciziunea, starea de interval),
fiindcă poetul nu e singur, ci însoţit de
Dumnezeu, la fel şi de soţia Oli, fiinţă
de lumină. Pe de altă parte, e adevărat,
familia îi este dezbinată, relaţia cu fratele
Dinu şi cu consoarta acestuia (de care-
l despart concepţii fundamental opuse
despre lume şi viaţă) este una
conflictuală, comunicarea cu fiicele
Dana şi Alina defectuoasă, iar tirania
mamei nonagenare (personaj care
ocupă un loc central în Jurnalul
dorcesian: ,,mama e un teribil dictator”
– p. 152), omniprezentă (în ciuda
pretinsei distanţări de complexul
oedipian, Eugen Dorcescu e mai depen-
dent de propria mama decât ar putea
crede). Din cauza personajelor din urmă,
Stroieştiul natal – cândva spaţiu para-
disiac – devine o sursă majoră de
spleen, un ,,acasă” care încetează să mai
fie acasă. De aici şi până la tentaţia
abandonului/Abbadonului, căderea în
mrejele deznădejdii, deşertăciunii şi
neputinţei nu mai e decât un pas: ,,Să
plec, să uit, să nu mai văd calicia străzii,

să nu mai aud zbierete şi înjurături, să
nu mai citesc porcării care-şi zic
literatură. Dar, se pare că alta ne e soarta
şi că trebuie să ne împăcăm cu ea. Mă
tem că niciodată nu va fi la noi altfel
decât acum, că – în esenţă – nu se va
schimba niciodată nimic” (p. 26).

Eugen Dorcescu e un atlet al lui
Hristos-Dumnezeu, un om care duce mai
departe, prin puterea cuvântului cu care
a fost învestit, ştafeta Cuvântului
divin. În ciuda acestui privilegiu, care-
l face vrednic de ,,olimpism”, are
momente când, contrar învăţăturii
creştine, învinge carnea şi nu duhul,
când răbufneşte ,,animalul” din el (v.
,,oameni animalici şi oameni spiri-
tualiceşti”, ,,homo animalis şi homo
spiritualis” – p. 399), când ridică piatra
împotriva semenului păcătos, cu
intenţia de a-l corija. Intenţiile sale
repetate de a se sustrage acestei lumi
se dovedesc însă un eşec (fapt care-i
sporeşte angoasa), întrucât e parte din
acest conglomerat uman pestriţ ce are
o existenţă corozivă: , ,[…] mă
mulţumesc să alchimizez totul în
adâncile retorte ale eului” (p. 44). În
plus, se ştie un ins incomod, nedispus
la jumătăţi de măsură sau la a oferi
cecuri în alb. Faptul că nu face exces de
sentimentalisme, că e apolinic, că e mai
tot timpul înstrăinat, distant şi rece (cei
care-l cunosc bine ştiu însă că
atitudinea sa rezervată e rod al
înţelepciunii, al trăirii în duh, al unei
viziuni superioare prin care
conştientizează deşertăciunea tuturor
lucrurilor) e semn de autoconservare
prin care evită să se ,,împovăreze”-
ataşeze de ,,celălalt”: ,,Cine vrea să fie
în relaţii bune cu mine nu trebuie să
insiste a-mi veni prea aproape” (p. 173).
Nu e egoism, răutate, micime
sufletească sau de caracter  ori
autosuficienţă, nu e sfidare sau
aroganţă, ci reflexul omului-
insulă (care identifică fragmente de
Paradis terestru – preambul la Paradisul
ceresc –, Tenerife fiind un exemplu în
acest sens): ,,Felul meu de a fi nu place,
cu unele excepţii, celor apropiaţi şi – de
ce oare? – deseori trezeşte, o simt, şi
antipatia (bine mascată) a unor
confraţi” (p. 46); ,,Scrierile mele sunt
amare şi «realiste», sunt crude,
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necruţătoare, dar (cel puţin aşa cred)
adevărate. Arhitema lor: întrezărirea
Apocalipsei. Anecdotica: abjecţia,
agonia, suferinţa, exasperarea,
SINGURĂTATEA” (p. 47); ,,Eu nu
învinovăţesc pe nimeni de nimic. Mă
întreb doar şi mă frământ” (p. 132).
Reflecţii care nu conturează un scop
care să-i scuze mijloacele.

Dese sunt cugetările despre
Jurnal ,  Eugen Dorcescu fiind şi
un strălucit teoretician al inti-
mismului (anii petrecuţi la Academie,
în Colectivul de Lingvistică, îşi spun
cuvântul): ,,[…] un fel de interlocutor
nezgomotos, un prieten din cuvinte şi
hârtie, care (scris de mine fiind) mă
ascultă, răbdător, ori de câte ori am ceva
să-i comunic” (p. 49); „[…] acest Jurnal
(pe cât de sincer, pe cât de realist, pe
atât de autoelaborat)” (p. 75);
,,Jurnalul? Psihoterapie solitară” (p.
112);    ,,[…] adevăratul meu Jurnal se
poate extrage din poezia mea, din
prozele mele” (p. 112); ,,Jurnalul –
cronică a singurătăţii” (p. 133); ,,Revin,
cu o inexplicabilă nerăbdare,
la Jurnal.  El dă un sens în plus
drumului de-a lungul unei zile. Şi
satisface o înnăscută nevoie de a spune
ceva celorlalţi, de a lăsa ceva după…,
probabil şi de a vorbi despre sine.
Satisface şi nevoia, nu mai puţin
imperioasă, de a vorbi cu propriul eu
profund, de a cunoaşte ce se petrece,
totuşi, în acel abis. Şi de a contura
perimetrul propriei fiinţe, sub ochiul lui
Dumnezeu” (p. 157); ,,Orice jurnal e un
fel de testament. Orice jurnal încearcă
să prelungească biografia în
postbiografie” (p. 200); ,,Jurnalul meu?
Tot literatură este” (p. 368); ,,Revin
la Jurnalul meu inutil” (p. 526).

La fel ca în chestiunea rostului
existenţial, şi în cazul Jurnalului,
autorul îşi pune adesea întrebarea
asupra utilităţii acestuia, raportând totul
la perisabilitatea vieţii, care recomandă
detaşarea completă. Glasurile de
sirenă ale absiului îl ispitesc, îl
hăituiesc-hărţuiesc în permanenţă:
,,Uneori, un dor adânc mă tulbură până
la nimicire. Atunci, simt abisul teribil
din mine însumi, precum şi abisul ce mă
cuprinde, de undeva, de peste tot, de
niciunde. E o disperare egală cu

fericirea (o fericire covârşitoare), e
confluenţa vieţii şi a morţii, a efemerităţii
şi a veşniciei. O clipă. Rămâne însă, în
urma acestor stihii, o grea amprentă, ce-
şi trimite tentaculele în gesturi, pe chip,
în scris” (p. 59). Faptul că nu e
consecvent, că nu-şi abandonează
definitiv Jurnalul, e un mare câştig şi
o binecuvântare pentru istoria literaturii
române.

Stările de spir it ale
lui caballero Eugen Dorcescu sunt
oscilante (în funcţie de deplasarea
plăcilor tectonice sufleteşti – p. 510),
focul interior, nestins, solitudinea,
suportabilă: ,,Ce ne-am face fără
Dumnezeu?” (p. 60). Teoretic, din punct
de vedere profesional, e un om realizat,
împlinit. Ca scriitor (şi fost editor de
succes la Facla), are în palmares un lung
şir de volume de poezie mistică ce-l
recomandă drept un stihuitor originar
şi original. În lumea cărţii se mişcă cu
dezinvoltură, scrie la fel de bine precum
vorbeşte (oratoria sa e proverbială). Şi
totuşi, lipseşte acel ,,ceva” care să-l
împlinească, care să-l ajute să-şi
înfrângă demonii. Şi lucrul acesta nu
este luciditatea, cerebralitatea: ,,[…]
înfrunt un al treilea hiperpuseu de
luciditate […]” (p. 81). La
această senzaţie de ruptură ,  din
păcate, contribuie şi familia sa, de care
se simte şi nu se simte afectiv legat,
peste ale cărei neajunsuri majore
încearcă să treacă şi pe care încearcă
să le înţeleagă, dar, mai de fiecare dată,
intransigenţa din el răbufneşte. Nu
dintr-un purism prost înţeles, nu din
autoritarism, ci, paradoxal, din eşecul
de a-i face pe cei apropiaţi (lipsiţi de
preocupări duhovniceşti) să
conştientizeze că viaţa adevărată
trebuie căutată în altă parte. Sub raport
social,  societatea îl dezamăgeşte
profund, colegii de breaslă (cu mici
excepţii), aşijderea. În România
aculturală (pe care o iubeşte enorm:
,,[…] ca scriitor, niciunde nu pot fi eu,
întreg, deplin, decât în România” – p.
262) se simte un ,,auslander”: ,,Marea
dramă a unui scriitor aceasta este: simte
că are în el o opera fundamentală, dar
n-o poate scrie […] Cum să-mi alung
mâhnirea rece, tăcută, din suflet? Îmi
dau seama că scrierile mele au ecou, că

răscolesc unele măcar dintre
conştiinţele celor ce le citesc. Percep,
odată cu ecoul, şi informaţia
subliminală a primejdiei: sunt sigur că
unora (multora?) nu le convin tăieturile
necruţătoare ale frazării, precizia
loviturii, obiectivitatea ideii (şi a
atitudinii)” (p. 56).

Pe cât de necruţător este Eugen
Dorcescu cu neprietenii, pe atât este
de sensibil în faţa efemerului. Dacă în
relaţie cu cei care îi greşesc fundamen-
tal găseşte repede soluţii (izolarea,
dublată de glacialitate, totul derulându-
se cu tact), în privinţa zbaterilor
interioare ezită, rămâne în urmă şi în
pană de idei, fapt care-i inflamează
îndepărtarea de lume. Contrar pornirii
de a-i fi etichetate reacţiile drept un
lamento extins, Eugen Dorcescu îşi
aduce sieşi reproşuri, întrucât, în
relaţiile interumane, nu e la fel
de eficient/inspirat ca şi în scris (din
punct de vedere profesional, eficienţa
sa este una maniacal-funcţionărească,
a da randament maxim reprezentând o
neabdicare de la un mod de viaţă
asumat): ,,Eşti singur, părăsit şi fără
nădejde, doar dacă – prin proprie voinţă
(şi neputinţă) – te îndepărtezi de
Dumnezeu. Astfel apare spaima. Eu am
cunoscut şi cunosc spaima. Nu-i
clamoroasă, desigur, fiindcă mă pot
controla şi fiindcă spaima însăşi e, pe
de o parte, decentă, pe de alta,
contrabalansată de argumentul, nu
neapărat raţional, al încrederii. Spaima
mea, când apare, e, într-adevăr,
decentă” (p. 62).

Nevoia de repaos e cerută de
senzaţia irosirii, de prea mult consum
fiinţial. Nu osteneala duhovnicească
ori parcursul spre mântuire îl
aneantizează pe Eugen Dorcescu, ci
faptul că majoritatea semenilor săi
sunt dezinteresaţi de Metanoia.  

De contrabalans în relaţiile cu
semenii e vorba şi atunci când, în
preajma sa, sălăşluiesc oamenii
providenţiali, reperele morale şi
intelectuale indiscutabile, care mai
atenuează din noianul de platitudine.
Între ei, Părintele Ioan Negruţiu,
Părintele Bartolomeu Anania (cu care
face schimb de cărţi şi de idei,
corespondează abundent şi căruia îi
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corectează Biblia, ediţia jubiliară),
Profesorul G. I. Tohăneanu, poeţii Petre
Stoica şi Anghel Dumbrăveanu,
scriitorii Ion Marin Almăjan, Ioan Jurca-
Rovina, Viorel Marineasa, Ştefan
Bănulescu, Marin Preda, Mircea Pora,
A. D. Rachieru, Ion Arieşanu, Cristian
Tudor Popescu, sculptorul Aurel
Gheorghe Ardeleanu, criticii Deliu
Petroiu şi Al. Philippide, medicii Viorel
Şerban, Dan Poenaru şi Lucian P.
Petrescu, Peter şi Sorina Jecza, Virgil
Nemoianu, scriitorul de limbă spaniolă
Coriolano González Montańez ş.a.

Luat în sensul vârtejului sufletesc
predominant, Jurnalul-catharsis al lui
Eugen Dorcescu poate fi interpretat ca
o veritabilă l’histoire d’une névrose.
Din punct de vedere ontologic, cea care
primează în cazul Dorcescu e starea de
fractură, însoţită de ,,senzaţia de
irealitate” (p. 80). Lor li se subsumează
icaricele , ,[…] manifestări
ale desprinderii […]” (p. 73), tribut pe
care scriitorul îl plăteşte pentru
tentativa de a fi ,,altfel”.

În ciuda retractilităţii sale, Eugen
Dorcesu-Adam e pământ însufleţit,
pământ (animal) îndumnezeit ,
umanitatea care se degajă din zbaterile
sale fiind rodul încrederii în existenţa
,,unei Permanenţe” (p. 113). Dacă
pentru majoritatea întrebărilor legate de
existenţa cotidiană are răspuns
(politichia de tarabă, lehamitea
generală, sfârşitul iluziilor, trădarea
intelectualilor, ignoranţa, nonpartici-
parea, deruta familial: ,,Familia noastră
nu are unitate, nu are coerenţă, e labilă,
animată de porniri centrifuge” – p. 111;
condiţia ingrată a scriitorului,
,,Disoluţia socială, dezbinarea, rispirea
[…]” – p. 97 etc.), când aduce în discuţie
reperele esenţiale rămâne total
dezarmat: ,,Scriem – de ce? Citim – de
ce? Trăim – de ce?” (p. 81).

Dacă Hermann Broch numea
,,apocalipsa veselă” starea de
incertitudine vieneză ,,k.u.k.”, Eugen
Dorcescu e nevoit să trăiască într-o
destabilizantă , ,Apocalipsă de
periferie” (p. 79) (parte din ,,mucegăita
şi fumegoasa noastră periferie a
Europei” – p. 122), lipsită de
amuzament, fapt care-l determină la
constatări contrariant-terifiante pentru

cei care iau în calcul trăirea întru
Hristos: ,,Mare pedeapsă este viaţa!”
(p. 82); ,,E-ngrozitoare viaţa. E o
pedeapsă. Şi un exil” (p. 140); ,,Mă simt
nedemn şi nefericit în această lume
[…]” (p. 149).

Multe dintre cugetările lui Eugen
Dorcescu au valoare de aforisme:
,,Timpul nu-i altceva decât banda
rulantă a morţii” (p. 81); ,,[…] viaţa e pe
sfârşite încă din clipa în care a început
[…]” (Ibidem); ,,Aceasta este viaţa: o
moarte înceată […]” (p. 99); ,,[…] lumea
[…] e o proiecţie a eului” (p. 116);
,,Fascinaţia e un amestec subtil între
atracţie şi oroare” (p. 125);
, ,Singurătatea e soră bună cu
libertatea” (p. 148); , ,Suntem
neînchipuit de tragici. Vii, dar sortiţi
morţii” (p. 159);  ,,[…] teribila prezenţă
a absenţei definitive […]” (p. 332);
,,Sociabilul dependent de palavre
vorbeşte doar pentru sine” (p. 420) etc.

Eugen Dorcescu nu se tânguieşte
la Jurnalul-zid al plângerii. Atitudinea
sa, care se vrea mai degrabă
mobilizatoare, sfârşeşte asemenea
predicilor în pustie. De aici şi revolta
sa, îndreptată nu atât împotriva
semenilor, cât împotriva ineficienţei
metodelor sale de a-i determina pe
aceştia la trezire.

În ciuda senzaţiei de irealitate
(incredibila povară a limitării umane),
Eugen Dorcescu are conştiinţa
propriei valori: ,,Mă gândesc, fără
niciun dram de trufie, că, în lumea
literară divizată a târgului, eu am
reprezentat şi reprezint un element de
echilibru şi de înnoire a discursului
critic. Echilibru – fiindcă sunt cel puţin
la fel de instruit şi de bun vorbitor ca
protagoniştii […] taberei cosmopolite,
pe de o parte; pe de alta, nu sunt rupt
de formaţiunea autohtonistă. Dar –
trebuie precizat – nu mă înregimentez
niciunde” (p. 87); ,,[…] eu nu sunt
epigonul nimănui” (p. 414).

Deşi are toate premisele de a fi un
om liber (,,[…] dezamăgirea înseamnă
libertate!” – p. 121), totuşi, Eugen
Dorcescu e Omul din oglindă, cu care
se gâlceveşte necontenit. Nu de dragul
conflictului, autoreproşurilor sau al
situaţiilor tensionate, ci dintr-o ruptură
de profan, din năzuinţa de a-l

abandona pe ,,vechiul” Adam şi de a
accede la , ,noul” Adam .
 Postura ingrată de mijloc, starea de
între şi între, sciziunea (în defini-
tiv, Eugen Dorcescu nu aparţine în
întregime niciuneia dintre lumi, în
ciuda propensiunii spre Absolut), îl
determină pe scriitor să fie Veghetor,
mereu la pândă, mereu în alertă: ,,Asta
sunt eu: fiinţă, în continuă şi dureroasă
autocunoaştere şi exprimare” (p. 433),
,,Eu însumi  sunt fiinţă întru mântuire,
mai degrabă (şi mai presus) decât fiinţă
întru moarte” (p. 451); ,,Poezia mea […] 
este înscrisă, ca mentalitate, ca viziune,
ca stil, în universalitate” (p. 510).

Eugen Dorcescu e atent la pro-
pria-i antumitate, dar şi la propria-i
postumitate. Cât e încă un drumeţ în
viaţa aceasta, încearcă să se menţină
demn, vertical, cu o conduită morală
ireproşabilă, şi să lase în urmă o Operă
durabilă. E interesat şi de ce spune în
Jurnal, dar, mai ales, de felul cum o
spune, fiindcă, la o adică, cuvintele se
pot întoarce împotriva sa.
Responsabilitatea faţă de ,,celălalt”
deschide drumul autochestionărilor:
,,Mă întreb câteodată (dar nu prea in-
sistent) ce impresie vor face cândva
şirurile adunate în aceste pagini de
jurnal. Cine le va citi? Le va citi, oare,
cineva? Sunt sincer? Cât de sincer?
Scriu pentru mine (aşa cum îmi închipui)
sau (şi) pentru acel ins din viitor?” (p.
111). Pentru viaţa de apoi îşi pregăteşte
din timp mormântul (împreună cu soţia
Oli) în cimitirul din Calea Şagului,
orişicât de macabru ar părea gestul,
lăsând prin testament să fie incinerat.
Pentru această hotărâre de nestrămutat,
are o solidă motivaţie: ,,Mama înseamnă
pământ, înseamnă mormânt teluric.
Focul e cu totul altceva şi alegerea lui
probează refuzul destrămării lente,
organice, în amnezia maternă a Terrei.
Acesta mi se pare a fi mesajul sublimi-
nal al deciziei mele de a-mi încredinţa
focului rămăşiţele pământeşti” (p. 488).
Sculptorul Aurel Gheorghe Ardeleanu
îi  face, din proprie iniţiativă, un bust în
bronz (ce ilustrează coperta întâi a
Jurnalului), pe care Eugen Dorcescu
îl contemplă hamletian în momentele
sale de reverie ca şi cum ar fi ,,un Altul”.
Nu e infatuare sau cult al personalităţii,
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ci dorinţa de a lăsa în urmă ordine (o
ordine în abis), de a nu se şti dator
nimănui.

Analizabil din punct de vedere
psihanalitic, Eugen Dorcescu, cel ,,sleit
sufleteşte” (p. 115), cel bolnav de ,,mal
de vivre” (p. 130), se confruntă cu
un deficit major de pasiune (a se
vedea rezerva sa în faţa manifestărilor
tandre – reflex al lipsei de afecţiune
maternă la vremea copilăriei) şi de
aşteptări, nu din partea sinelui (pe care
şi-l cunoaşte, domoleşte şi ia în
posesie), ci din partea ,,celuilalt”, imun
la stimuli. Cum existenţa terestră se
fundamentează pe dihotomii, ,,Iubirea
de sine şi ura de sine. Coexistă” (p. 100).
Nu e masochism bine temperat din
partea scriitorului, ci Eugen Dorcescu
se simte relativ bine, oximoronic
vorbind, urându-se, urându-şi trupul
fragil şi imprevizibil, urându-şi vârstele
(pe care nu şi le explică), detestând
suferinţa, neacomodându-se cu
bătrâneţea, cu viciul şi cu timpul care-i
dau târcoale, revoltându-se împotriva
cărnii care blochează avansarea întru
spirit şi se opune duhului netezitor de
Cale, declarând sec, imperturbabil şi
fără păreri de rău: ,,Nu iubesc viaţa” (p.
112).

Eugen Dorcescu, măcinat de
,,dorul inexprimabil după Cel Ascuns”
(p. 102) e, în acelaşi timp, inimos
şi  isihast ,  dar  şi terorizat de
Cronos (,,Am avut vreodată 17-18 ani?”
– p. 469), cenuşa fiind, paradoxal, unica
salvare. Neîntâmplător, cenuşa,
,,reziduu” al arderii integrale, simbol al
purificării şi al disoluţiei materiei, apare
deseori invocată în Jurnal: ,,cea mai
pură substanţă – cenuşa” (p. 94);
,,[…] alter-ego-ul acesta, cel care
îmbătrâneşte, trece şi va deveni cenuşă
[…]” (p. 169); ,,Întreabă urna, întreabă
cenuşa, întreabă ţărâna dacă mai există
ceva după moarte […]” (p. 246); ,,Înco-
tro? În urmă, numai amărăciuni şi regre-
te. Înainte? Cenuşa” (p. 281). Din cenu-
şă, asemenea Păsării Phoenix, se vede
înviat, primenit în duh, reconfigurat.

P e n t r u  r i g u r o s u l  E u g e n
Dorcescu, învecinarea e o reală
problemă. Începând cu convieţuirea la
bloc (vecini absurzi, certaţi cu bunele
maniere, inşi calpi, lipsiţi de aspiraţii şi

de metafizică), continuând cu
,,harababura tragică din ’89” (p. 103)
sau cu ,,lovitură de stat organizată
anapoda […]” (p. 138), aşa cum
numeşte Domnia Sa schimbarea de
regim politic din România
postdecembristă, şi sfârşind cu
acapararea puterii de către oligarhi,
scriitorul nu scapă nicio ocazie de a
se autoplasa în afara cadrului
social. Nu e sociofobie, cât reacţie de
protest la adresa celor care au confiscat
idealurile naţionale şi ideea de mai bine,
a homunculilor, haimanalelor, intruşilor
şi a celor  lipsiţi de talant, a
falsificatorilor de istorie şi a
impostorilor din mediul universitar-
academic, a ipocriţilor cu ştaif şi a
semidocţilor care pângăresc poezia
spiritualizată, limba română şi valorile
naţionale, a întemeietorilor de colho-
zuri literare şi a perpetuatorilor
mentalităţilor retrograde. Nici membrii
familiei nu sunt scutiţi de oprobriu, de
vreme ce au contribuit decisiv la
pângărirea imaginii idilice a Stoieştiului
natal. Pentru ieşirea din Labirint, Eugen
Dorcescu propune soluţii riguros
argumentate, rămase însă în stadiu de
proiect: ,,întemeierea unei Societăţi a
Scriitorilor Creştini […]” (p. 27), ,,de-
veselarizarea societăţii” (p. 104).

,,Dosăditul” Eugen Dorcescu, cel
înzestrat cu ,,harul hermeneutic” (p.
243), uzează din plin de ,,[…] libertatea
de expresie şi de mărturisire” (p. 109).
În virtutea acesteia, există momente în
Jurnal când Eugen Dorcescu ,,se
predă” integral,  lăsând să
curgă mărturisiri nude, alimentând
,,simţământul nonsensului” (p. 106).
Una dintre ele, condiţia pauperă în
care se află împreună cu buna şi
inimoasa Oli (consecinţă a societăţii
ingrate care-şi terfeleşte valorile), fapt
ce-i obligă să mănânce zilnic la cantină
(sumbra listă a celor cincisprezece) din
banii Uniunii Scriitorilor (un degradant
spectacol al foamei şi al nepăsării
generalizate): ,,E ceva halucinant în
toată povestea aceasta. Pensii mici,
bani trimişi la cantine, oameni, care au
muncit, au avut funcţii, sunt scriitori
cunoscuţi etc., bântuie oraşul de la un
capăt la altul, ca să primească un prânz.
Nu se ştie dacă Uniunea trimite banii la

timp. Totul e incert, totul dezvăluie
irealitatea a ceea ce numim realitate (de
fapt, nu-i realitate, ci o nălucire)” (p.
105).

Constatările ce-i privesc pe
noocraţi sunt îngrijorător-amare. Dacă
,,elita” nu conştientizează care îi este
menirea, atunci ce pretenţii poate să
aibă Eugen Dorcescu de la vulg?: ,,Azi
nu mai sunt intelectuali. Sau, oricum,
sunt rari şi risipiţi. S-au înnămolit, mulţi,
în politică şi s-au făcut de râs. S-au
compromis […] Politica, în imbecilitatea
ei, a distrus ţara şi oamenii acesteia”
(p. 107).

Prin Jurnal ,  o , ,suportabilă
clarificare lăuntrică” (p. 126), Eugen
Dorcescu, cel ce experimentează
,,stenahoria” (p. 126), îşi supravie-
ţuieşte sieşi, rămâne ancorat de propria-
i fiinţă tranzitorie, pe care, paradoxal,
şi-o înfierează fără încetare: ,,[…]
detestatul şi detestabilul trup […]” (p.
125); ,,Îmi privesc trupul cu oroare şi
milă” (p. 157); ,,Trupul […] este epic,
eventual dramatic; sufletul […] este
liric; iar spiritul […] este extatic” (p. 338).
Animat când de ,,un gând lumesc
(trupesc)”, când de , ,un gând
duhovnicesc” (p. 124), Eugen
Dorcescu trăieşte ,,cu împrumut”, ,,în
rate”, nepermiţîndu-şi ,,luxul” de a fi
vitalist-dionisiac . Cavaler al
Adevărului, profund antimimetic,
Eugen Dorcescu nu poate fi suspectat
că ,,joacă” tare, că îşi confecţionează o
aură de victimă (sau de călău) sau că
se autoficţionalizează în scopul
obţinerii de capital de imagine. De
altfel,  autoplasarea în zona
discutabilului, i-ar atrage sancţiuni dure
din partea detractorilor, care l-ar
suspecta şi acuza de pseudocredinţă
sau de ,,crima” de Lezmajestate (în
sensul nietscheanului ,,Dumnezeu a
murit. Cerul e gol”). Să fie Harmaghedon
ultima frontieră, ultima soluţie pentru
dobândirea mântuir ii? Salvarea
sălăşluieşte, într-adevăr, doar ,,în spirit”
(p. 135)?

Asemenea părinţilor săi ,,blocaţi”
într-un timp oprit  (consecinţă a
alegerilor neinspirate), pentru care nu
există dispensă, şi Eugen Dorcescu e
captiv ,,în pragul aceleiaşi porţi” (p.
126). Individual sau colectiv,
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experimentează ,,un timp retrograd, cu
direcţie inversă, dinspre viitor spre
trecut” (Ibidem).

Legat de experiment în poezie,
scriitorul se recomandă drept ,,un
tradiţionalist inovator”, , ,solitar
împotriva curentului, în poezia de azi”
(p. 129). De cealată parte, a
prozei, Adam. Pagini de jurnal se vrea
un text doritor de a fi, ce vine ca o
confirmare a textelor vii la care face
apel vibrant Eugen Dorcescu: ,,Ca să
scrii, cu convingere, texte vii, trebuie
să se întâmple ceva în lăuntrul fiinţei
tale, trebuie ca textele să se impună, să-
şi impună propria voinţă, să năvălească
în existenţă, triumfătoare, doritoare de a
fi” (p. 136).

În cazul lui Eugen
Dorcescu, distanţarea operează pe
toate palierele: de lume, de ,,celălalt”,
de sine: ,,mă simt infinit de departe de
mine însumi” (p. 154). Prin Jurnal,
Eugen Dorcescu se îndepărtează de
viaţa terestră. Propriul Jurnal îi este
propria râvnă. Singura apropiere care
contează în cazul său e de Dumnezeu.
Indiferent că e vorba de Îngerul
Adâncului sau de Adam, în Jurnalul
dorcesian detectăm două tipuri de
abis: abisul ,,bun” (reprezentat, de
pildă, de locurile feerice pe care le
vizitează şi de al căror specific se umple,
profunzimea abisală a unor adevărate
mărturii de înduhovnicire sau
dragostea abisală, poezia ce se
,,sprijină pe abisale idei trăite […]” – p.
470) şi abisul ,,rău” (echivalent al
spaţiilor  blestemate blecheriene).
Interconectate, între ele există dialog.

,,Întomnat” (p. 422) ca vârstă,
dar împrimăvărat ca spirit, Eugen
Dorcescu, ,,un temperament mai
degrabă artistic decât sentimental […]”
(p. 214), promotor al ideilor-fiinţă (p.
216), e omul-întrebare, omul-strigăt,
omul-deznădăjduit,  omul-abisal,
omul-încredinţat,  stăpânit de ,,o sete
cumplită de duh […]” (p. 485). Poezia
mistică, , ,Poezia spirituali-
zată” (Ibidem), singura în stare să
trimită către ,,un Paradis ce poate fi
câştigat” (p. 265), nu-i este mijloc de
subzistenţă (fiindcă în România, din
nefericire, e imposibil să se trăiască
decent din scris),  ci amvon.  Ea

rămâne resort sufletesc, ea e cu
adevărat consolatoare şi ,,chimval
răsunător” (asemenea iubirii), ea e
capabilă să surprindă şi să se
conecteze la mister. Cu ajutorul
ei,  poetul scrie adânc, brăzdând
pagina: ,,Are şi Jurnalul meritele şi
importanţa lui documentară. Dar, oricât
aş dori, nu pot atinge sinceritatea
adâncă, ultimă, esenţială. Aceea numai
poezia o conţine. Jurnalul vorbeşte
despre împrejurările materiale în care
evoluează fiinţa scriitorului. El are o
însemnătate circumstanţială. Sforţarea,
drumul spre secretul eului, numai
poezia le exprimă. Numai poezia
surprinde ceva din substanţa inefabilă
a fiinţei.  Jurnalul  – discursiv,
descriptiv, constatativ fiind – evocă,
mai ales, datele concrete ale vieţii şi
manifestarea exterioară a insului. În
subsidiar, desigur, el conţine şi drama
acestei strădanii de autocunoaştere şi
autoevocare, dramă accentuată de
senzaţia (şi conştiinţa) neputinţei de a
fi sincer până la capăt” (p. 182).

Între descinderi de tip ad
inferos şi ad spiritum, din Jurnalul lui
Eugen Dorcescu irumpe ,,forţa teribilă
a verbului” (p. 218). Eugen Dorcescu îşi
este sieşi pricină. Pacea cu sinele.
Lucrul esenţial care îi lipseşte poetului.

Războiul din Irak, portretizarea
Bucureştiului (,,[…] o provincie
stricată, depravată, infectă” –p. 219),
întâlnirea cu Műnchenul, Nűrnbergul,
Schliersee, Veneţia, Gărâna, Băile
Herculane (colocviile ,,Reflex”) sau cu
insula Tenerife, sărbătorile pascale
petrecute la Stroieştiul-Axis,
dezamăgirea iscată de exodul masiv al
românilor  din ţara-mamă şi de
despiritualizarea galopantă, misoginia
(împotriva căreia ia atitudine), desele
vise-coşmaruri povestite, emoţiile gen-
erate de operaţiile chirurgicale la care e
supusă blajina Oli, rechizitoriul făcut
Monicăi Lovinescu şi lui Virgil Ierunca,
participarea la diverse evenimente
culturale şi în diverse comisii de grad
şi de doctorat (unde constată slaba
pregătire intelectuală a pretinşilor
dascăli), gripa aviară şi interesele
oculte, interesul acordat învăţării limbii
lui Cervantes, petrecerea din viaţă a
unor mari cărturari (G.I. Tohăneanu) ş.a.

POVESTE DE IARNĂ

Ninge din nou, dulce poveste de iarnă.
Toarce mărunt cerul, aşa, într-o toană,
Albul intens, pune pe noi stăpânire;
E-aşa frumos : îngerii cad în neştire !

Şi prin copaci, fulgii măiastru lucrează
Albe culori căci şi copacii visează.
Ce minunat, garduri ce poartă dantelă,
Deodată, vreau iernii să-i fiu santinelă!

Un ochi de geam pâlpâie slabă lumină,
Văd, după el, mama cu fruntea senină,
C-un prunc la piept şi-altul mai mare de
mână,
Sorbind şi ei dansul zăpezii-n nocturnă.

Un căeţluş latră zăpada şi-o muşcă,
Nedumerit, intră şi iese din cuşcă,
Dar fulgii curg şi-n jurul lui, se tot
plimbă
Şi se topesc pe ochi, pe nas şi pe limbă.

Ninge încet, trec peste miezul de
noapte,
Fără să ştiu, paşii mă poartă departe.
La orizont, cer şi pământ se răstoarnă,
Ninge din nou, dulce poveste de iarnă!

ŞTEFAN VĂTUIU

sunt subiecte conexe, asupra cărora
zăboveşte Eugen Dorcescu.

,,To the happy few” (p. 473),
motto-ul ataşat poeziei Adam, ar merita
să devină ,,To the happy more”,
destinatari fără număr ai
Jurnalului Adam.

Dacă Jurnalul dorcesian începe
cu ,,Niciodată” (p. 13), el se încheie
inspirat cu ,,zi” (p. 541), dovada ieşirii
la Lumină a, de astă dată, ,,diurnului”
Eugen Dorcescu.

,,Eu nu pot vorbi decât despre
profunzimi” (p. 488). Un ,,handicap” pe
care, s-o recunoaştem, am vrea cu toţii
să-l avem.

FLORIN-CORNELIU
POPOVICI

________ 
Eugen Dorcescu, Adam. Pagini

de jurnal. 2000-2010, Editura Mirton,
Timişoara, 2020, 550 p.

„LaPunkt”, 26 noiembrie 2020.
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Primită, nu de mult, cu bucurie, dar
ascunzându-se bine printre cărţile ce
mă înconjoară, iată, mi se iveşte azi,
dinainte ochilor, cartea de poezii a
Mariei Niţu, „În sertarul umbrei”
(Editura SemnE, Bucureşti, 2020, 120 p.)
Aş fi scris mai devreme, aşadar, despre
această carte, care surclasează multe
din tipăriturile primite, despre care mai
bine să tac decât să mă pronunţ (există
totuşi o tăcere faţă de care trebuie să ai
înţelegerea exactă şi gratitudinea
cuvenită!). O constatare, aşadar, ba
chiar o vivace impresie de moment,
dintr-o mai îndelungată experienţă de
cititor „avizat”, dincolo de afişarea
vreunui orgoliu narcisist, cum vedem
uneori prin ograda unor confraţi.

Maria Niţu a debutat editorial cu
volumul de versuri „En gros & en de-
tail: cioburi de jurnal” (1997), lângă care,
iată, aproape după două decenii, se
aşază recentul volum. În tot acest
răstimp, după un volumaş de proză
scurtă („Aşteptarea slăbănogilor”,
2002), autoarea s-a dedicat
comentariului cr itic/ eseului,
deopotrivă unor „prozoeseme”, editând
câteva lucrări conţinând cronicile
literare publicate prin reviste („Reflex”,
„Pro Saeculum”, „Actualitatea literară”
ş.a.): „Seducţii literare” (2005), „Lecturi
la fileu: cronici de întâmpinare din
Vestul Apropiat” (2007), „Sesiune de
autografe” (2010), „Prezent continuu:
eseuri şi cronici literare” (2011),
„Reciclare la clubul Rubik: prozoeseme
şi alte farafastâcuri” (2014), „Cu
afecţiune cronică: cronici şi eseuri
literare” (2015).

Cele două părţi care structurează
materia acestei cărţi, I. Cafeaua de
dimineaţă a lui Dumnezeu  (pp. 5-54)
şi II. Cerul de la temelia casei  (pp. 55-
116), sunt în măsură să ne dezvăluie nu
numai o parte din lumea acestei poezii
dar mai ales atitudinea lirică faţă de
aceasta. Poeta este, dincolo de
pregătirea filologică şi preocupările
profesionale, un spirit lucid, deseori
„cârtitor”, ironic şi sarcastic, filtrându-
şi în versuri o oarecare stare de
disconfort existenţial. Cursivitatea
colocvială cu exprese referenţialităţi din

lumea apropiată, tonul unei pregnante
oralităţi de ambient cotidian, în general
privirea „incitantă” a unei feminităţi
impunând dignitatea prezenţei în
peisajul tematic sugerat, precum şi
buna supraveghere a tropilor şi figurilor
de stil, într-o dicţie cu ritm fluent,
neîmpiedicat în verbozităţi şi preţiozităţi
caracteristice debutanţilor impenitenţi,
în general, atmosfera de radiografiere/
surprindere a unui sine necruţându-se,
odată cu pierderea „propriului ecran de
protecţie”, în relevarea/ dezvăluirea
„teatrului de lumini şi penumbre/ din
carcasa trupului meu”, toate acestea ne
recomandă o conştiinţă poetică matură,
care are nu numai ştiinţa versului dar şi
talentul de a turna în acestea o
experienţă de viaţă remarcabilă, adică
o lume de gânduri şi trăiri nu totdeauna
conforme cu aspiraţii şi proprii
convingeri morale, spirituale, estetice.
„Fără umbră, sunt perfectă,/ sterilizată
de îndoieli, tristeţi, melancolii; / în
umbră era capitalul ascuns/ de iubire,
frumuseţe, tinereţe”, scrie poeta
evocând lipsa de mister a toate cele
„expuse la soare”. Elogiul umbrei este
un fel de artă poetică, o stare de
conştienţă a propriului sine, dar şi
siguranţa faptului de a locui într-o
substanţialitate fiinţială inexpugnabilă
la tot felul de provocări: „fără umbră/
nu ştii dacă eşti perfectă/ sau
imperfectă,/ dar ţi-o doreşti disperat/ să
te culcuşeşti în ea,/ ca un copil al străzii/
ce eşti.” (Fără umbră). Mitul adamic
este în poemul „Jocul de-a v-aţi
ascunselea” prilej de reflecţie ironică
pe seama unui „joc” cu fundament
ontologic: „deşi încolăciţi şerpeşte/
unul pe trunchiul celuilalt,/ poetizând
flori de tei,/ tot nu ştim iubirea/ mai mult
ca ei,/ cum unu şi cu unu/ nu mai fac
Unu,/ ci mereu mai întâi trei...”

Structurată pe o viziune infra-
lucidă, oarecum revanşard-
proteguitoare dar  şi pacificator-
terapeutică, reconfortând spiritul într-
o siguranţă fiinţialistă, poezia Mariei
Niţu izvorăşte ineluctabil din acea stare
de intelectualitate postmodernistă,
fiindu-i mai aproape familiaritatea
oralităţii şi jocurile de cuvinte din „pa-

roles”-urile lui Prévert ori luarea în
răspăr a miturilor din lirica ironic-
fantezistă a lui Marin Sorescu, decât,
să zicem, poeţii moderni cu vocaţia
transcendentului...

Într-un context interpretativ mai
larg, tema „umbrei” din poezia Mariei
Niţu rezonează – să zicem - cu prelungi
ecouri literar-filosofice, de la miturile
platoniciene, biblice şi interpretarea
jungiană de acum un secol, până la mai
noile dezvăluir i ştiinţifice ori
psihologist-ezoterice, deşi poeta
cutreieră o lume contingenţială,
reificată, corporală, în care îşi joacă
„comedia” sufletului şi dramele
spiritului, o lume de ultim stagiu
hesiodian (nu „de aur”, nici „de argint”,
ci de metale ignobile, cu energumeni
din „ceata lui Moebius”). Pe de altă
parte, „Umbra” Mariei Niţu, - un fel de
„anima” revelând, psihologiceşte,
ubicuitatea arhetipală de gen, -
sugerează şi ideea dublului, a acelui
sine capabil a-i exprima o largă gamă
de trăiri şi sentimente, de obsesii
„umbroase”, conflictuale, definibile. De
unde şi sensul terapeutic-vindicativ al
„mărturisirii” în acute transcripţii lirice
din care nu lipsesc, ca într-o
fenomenologie psihanalitică, spiritul
ironic şi caustic, ca atitudine literară şi
reflecţie filosofică. Acest psihism cre-
ator ne aminteşte de studiul nietzschean
din 1880, „Călătorul şi umbra sa”
(1880), dar şi de C. G. Jung, psihologul
elveţian care conturează conceptual o
emergenţă arhetipală a ideii de „umbră”
prin referenţialitate socială la „persona”
(„sine”, „anima”), „umbra” deţinând,
oarecum, în arealul ei toate obsesiile
lumii subconştiente, („viermuială”
tenebroasă a refulărilor fantasmatice de
tot felul), la antipod faţă de solaritatea
demistificatoare a conştiinţei de sine şi
asumării fiinţiale în existenţialitate.
Astfel, „umbra”, arhetip jungian al lumii
lăuntrice, e purtătoare de sine, ipostază
a individuaţiei cu multiple sensuri şi
sugestii la nivelul „transcripţiei” lirice...

Iată figura plină de specificitate şi
diferenţiere, în context, a acestei poezii,
care, odată ce şi-a găsit maniera
compoziţională, poate deveni

Maria Niţu – o poetă „de priveghi”
şi „spărgătoare de ceaţă”*
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productivă în numele unei arte poetice
anume: „Raiul la ofertă/ promoţională,/
la doar nouă virgulă nouăzeci şi nouă
de lei/ la pachet cu toate merele/ ce dau
în pârg,/ sunaţi acum,/ vi se oferă raiul/
cu toţi şerpii de rigoare/ şi plantaţiile
de pomi fructiferi,/ bonus «Făgăduiala
şarpelui»/ reclamă la promisiunile/ în
continuă aşteptare;// trebuie doar/ să-i
aduni pe Adam şi Eva/ de pe coclauri”
(Raiul la ofertă). Ironia, liant structurant
al viziunilor poeticeşti, face casă bună
cu o rezervată luciditate sarcastică,
ferită fiind aşadar de frivolităţi şi
căderea în evanescenţe, concupiscen-
ţe, frigidităţi, precum la unele condeie
ce provin din spaţiul feminităţii...

Că spaţiul umbrei este unul de
securizare existenţială (dar şi ideatică)
aflăm din ultimul poem al cărţii, Sertarul
umbrei ori De-a v-aţi ascunselea,
subintitulată „scrisoare către Alexandra
Indrieş”, regretata hermeneută a corolei
blagiene „de lumini a lumii”, poeta
exprimându-şi „frica de tâlhari, de
bandiţi, de prădători de vise,/ de
«haitele lui Moebius»”, care „atacă în
bande”, umblând să se agaţe „de vreo
soartă însingurată”: „vreau, atunci,/ să-
mi fiu ascunsă,/ să nu mă divulg nici la
tortură,/ să-mi ascund toate avuţiile/ de
«banda lui Moebius»/ să rămân un
sertar gol,/ ca să nu mă prade,/ dar n-
am niciun seif singur/ în interiorul sau
în afara gândului şi trupului meu,/
niciun lacăt nu e de nespart,/ niciun cod
de nedescifrat,/ hackeri sunt doar şi
dincolo/ de seiful Casei Albe,/ ori de
sertarul/ cu toate fişele de psihiatrie/
ale mele şi ale prietenilor apropiaţi,/ ori
ale idolilor/ (...)/ şi atunci, mi-am ascuns
toate comorile/ în umbra mea,/ tot
răsadul meu/ cu lacrimi şi bucurii/ cu
oase şi sânge/ e acolo,/ invizibil,
nepipăit,/ doamne, şi de mine/ e atât de
bine ascuns,/ nu mi se dezvăluie/ decât
cu amprenta gândului/ din sipetul
copilăriei/ brodat cu mătase...”

Reflexivitatea trece cu razele ei lu-
cid-tăioase, sarcastic-ironice şi uneori
concesiv-existenţial dezvăluind un re-
lief tematic din care nu lipseşte ideea
de Dumnezeu „idolul văzutelor şi
nevăzutelor” care „are nevoie de mine,
păcătosul/ pune degetul pe rana
creaţiei sale,/ altfel nu ar mai avea
obiectul muncii,/ pentru cine să existe,/
cu cine să se certe,/ pe cine să mântuie/
şi cine să lupte,/ să vocifereze,/ să se

jelească pentru el. Permiţându-şi
această familiaritatea cu divinitatea,
poeta se abate de la dilema din
psalmistica argheziană invocând
nevoia de certitudine „pipăibilă” a
corporalităţii („Pari când a fi, pari când
că nu mai eşti”, „Vreau să te pipăi şi să
urlu: „Este!”), menţinându-se la o
distanţă reflexiv-constatatoare cu o
politeţe interogativă poleind ironii
subtile: „ce te-ai face, Doamne, fără noi,
păcătoşii,/ care-ţi greşim şi apoi îţi
implorăm iertarea?!/ fără noi,/ n-ai avea
cui să-i arvuneşti  porunceşte
indulgenţe,/ şi pentru cine să arbitrezi/
la Judecata de Apoi;/ nu-ţi poţi distruge
creaţia,/ pentru că nu-ţi place/ nici ţie
să fii singur;/ pe ce ai mai paria cu
Satana/ dacă n-ar mai fi un Iov şi
credinţa lui?!/ v-aţi plictisi amândoi,/
într-un Iad şi un Rai/ fără locuitorii/ robi
ai pământului,/ căzuţi din stele,/ praf şi
pulbere,/ Amin.” (Dumnezeu are grijă
de mine). Un Dumnezeu care, după ce
pare că s-a împăcat cu fratricidul asupra
lui Abel, porunceşte ca nimeni să nu se
atingă de Cain: „avea nevoie de noi,/
urmaşii lui Cain,/ ca pedeapsă pentru
fratricid,/ pecetluită în sângele nostru,/
roşu de vină/ de la început de lume,/
căci niciun păcat/ nu rămâne
nepedepsit,/ scrie la catastif,/ iar
păcatul nu e al vostru,/ ci al urmaşilor
urmaşilor voştri, Amin.” (După ce Cain)

„Întunericul” e şi el din sfera
aceleiaşi semantici cu largi şi sugestive
ecouri, intrând în antinomie dar şi în
concurenţă definitorie cu
polisemantismul „luminii”, precum
avem această laconică transcripţie cu
finalul memorabil de artă poetică a unei
asumate „privir i” oedipiene:
„Intunericul/ suflă încet/ în lumânare/
şi aprinde neantul;/ întunericul / / -
căldura/ din ascunsul sloiului de
gheaţă,// întunericul/ - lumina tăinuită/
în hruba tăcerii-// îmi e bandaj alb/ pe
ochii/ de Oedip osândit/ să fie orb/ în
lumină.” (Întunericul). Iată şi un
Autoportret,  laconic şi precis în
revelarea sinelui/ epifania pro domo,
care deschide ciclul al doilea: „pe o
pleoapă liliachie -/ dincolo de floarea
rece:/ ape străine”. Dar şi un sentiment
de asociabilitate, atât de întremător şi
securizant pentru poezie: „Soledad,/
numele tău e singurătatea/ aşa era
înscris/ pe brăţară,/ când ai evadat din
ospiciu.” O singurătate goală, între

pereţi goi, prilej de ironie faţă de
captivitatea condiţiei existenţiale: „Faci
nudism/ şi cu pereţii goi,/ cu ferestrele
fără perdele,/ cu parchetul neraşchetat,/
ca în final să te pup victorios,/ prea
frumoasa mea lesbiană;/ cărţile de
poker eu le joc azi,/ ca un arici cu alergie
la mângâierile tale;/ mi-am colorat
unghiile cu ojă,/ să nu facă şi ele nud-
ism/ cu degetele tale/ şi părul mi l-am
vopsit,/ firele să nu fie prea alb-
provocatoare,/ ca peretele gol...”( Faci
nudism). În acest soledad al creaţiei
năvăleşte, la vârsta acestor abisale
percepţii, frigul, provocat „de-atâta
privire în gol”, „un frig atât de vânăt,/
că mi-aş pune palmele căuş/ înlăuntrul
gândului tău/ să-mi încălzesc visul/ ca
un copil/ în noaptea de Crăciun. (E frig,
dragul meu).

Odată constituit acest „univers”
de teme şi motive, poezia pare să se
ordoneze de la sine, aşa după cum şi
unele titluri: Dezlipita aripă, Umbrele,
Mareea timpului, Ne înstrăinăm
clipele, Sunt spărgători de ceaţă,
Îngerul a închis Infernul, Nu ştiu
măştile ispitirii, Prietenul de suflet
candriu, Vremuind prin tranşee, În
mine un ghimpe, Gura poetului adevăr
grăieşte etc. După cum altele
sugerează, copia verborum, exhortări la
fel de urgente dar şi acea colocvialitate
de simpatie candrie, de juisare lucidă şi
asumare a suferinţei: Raiul la ofertă,
Să deschizi fereastra, Între noi şi
iarbă, Ascundem în debara, Într-un joc
de societate, Dau cu banul, Sonatina
Ei la flaşneta căsniciei, După ce-şi bea
cafeaua,, Dacă ai şti cine sunt, Nu-mi
găsesc iubitul, Faci nudism, Aş fi făcut
orice, E frig, dragul meu, S-a oprit
curentul electric...

În totul, poezia Mariei Niţu evocă
o conştiinţă creatoare faţă în faţă cu
tot felul de ipostazieri bulversante ale
lumii contingente, faţă de care,
redresându-se, prin o ironie sufletesc-
intrinsecă şi fantezist-lucidă, eul îşi
păstrează, neatinsă, fibra libertăţii de
expresie într-o cât mai originală
transcripţie lirică.

Salutăm sosirea „în forţă” a poetei
(facies poeticesc de reţinut) la festinul
apollonian, ducându-şi christic Lyra cu
tulburătorul ei scherzzo paganinian.
Beati possidentes!

Z. CÂRLUGEA



18

1.
O navă umană ce se va frânge...
Din care se înfruptă şi păsările
Nomade ale viselor; fior şi tăcere...
Unde ale sufletului ce se lovesc
Unele de altele şi ies pe ţărm,
Magnetizate de o chemare. Unde
Eşti tu, e lumină... În umărul meu
Se deschide un gol, o durere:
O umbră de pasăre Phoenix...
Mă voi frânge pe ţărmul anilor
De graţie: navă umană căutând
Un port unde cristalele plâng...

Toate deziluziile se duc undeva,
În cădere liberă; între praful galactic şi
Pulberea de pe încălţările pietonului
istovit.
Din rana dispărutei nopţi se naşte,
palidă,
O mică speranţă. Nici nu-i trebuie mai
mult
Decât naşterea; prin toate straturile, cel
mai
Greu e cuvântul; cu strania-i gravitaţie
Atrage enigmaticele păsări ale
memoriei... şi când se retrage în sine,
stai la uşa lui, rătăcit,
Precum la uşa unei pietre adoarme o
pasăre.

Amurgul – uriaşă pasăre rănită de
Scrisul pe verticală... în tăcere ceaţa
Îşi strânge aripile, dar nu pleacă de tot
Mă doare, palidă răsfrîngere, arsura
Din  ochii târzii ai amurgului, aburul
Venit din alte lumi; val după val
Se retrag în sine cuvintele; doar un

Fior mai continuă să  alunece deasupra
Clipei descompuse – camuflat în
nelinişte...
Semn enigmatic al vieţii, trasează
Drumul unei umbre pe marele fluviu.

Pâinea s-a dus în pustiu
Vinul se topeşte şi arde
Ziua de ieri se aşterne ca un trandafir
înnegrit
Valul amorţit de sub nave s-a trezit şi a
devenit furtună
Solitudinea e un anticorp
Traversăm prematur un
Prezent obosit
Nu-i dăm răgaz...
Avariată tristeţea lumii
Duce umbra întrebărilor
Deschide pleoape
Cianotice
Pe o undă de patos
Sunt din nou
Mâhnitul călător, născut
Din sfârşeală
Refăcut
Din valul secund
Sălbatec s-a retras în
Sine
Ca într-o piatră
Silaba
Operaţie pe cordul
Visului
Deschis
Terapie
Încearcă să se prindă
Pe sine
Cu mîinile goale.

2.
Un alt corp e deşertul unde
Alunecă valurile memoriei şi
Încremenesc solitare, ca nişte
Himere; şi se duc păsările
Imaginare, versiuni ale orelor
Albe, târzii; vreo cărare pierdută
Pe care  un pribeag a trecut
De mult; o undă fierbinte îi tulbură
Urmele; o pasăre zboară deasupra,
Cum citeşti un manuscris pierdut.
Cineva priveşte prin ochii noştri...
Şi muntele se naşte dintr-un val
Mi-e foame de peşti şi de pâine,
Sufletul meu – ca Marea Galileii...

3.
De atâta uitare, am devenit
Profund onirici: vămuiţi
De crude peisaje-amestecând
Himerele, într-o viaţă concretă..
Împărtăşim soarele; unde privesc
E lumină, printre umbre grele
Şi coroane ondulate de arbori...
Uneori ne rămâne doar cerul
Mării sub care naufragiem
Flămânzi de iubire; cu tot ce
Ne-a rămas din  călătorie:
Mă sfâşie doar vasta tăcere
În care se pierde celălalt...

4.
Pentru  a ajunge la partea
profundă din noi înşine s-a
Frânt o cruce, sub povara unei
Semnături de carne şi sânge. S-au
Frânt umerii celor ce au purtat-o,
Ca pe un fruct imens, sfârtecat de
Cenuşa unor aserţiuni perfide şi reci...
S-au frânt oasele noastre pe marea
Dezlănţuită care ne poartă cu ea
Sleindu-ne auzul şi înceţoşând
Vederea; toate strigătele, toate
Rugăciunile, toate lacrimile ce
Curg în haosul uman sunt
Asemeni unui manuscris, mereu
Pierdut, sfâşiat, întrerupt, refăcut...
Frângerea care ia locul,
Uneori, rutinei mele egoiste
Trece  printre semnele unor rămăşiţe
De iubire: cu cei a căror speranţă e
Palidă; cu cei ce-şi târăsc după sine
Iertarea; cu cei sărmani, pierduţi, care
ştiu deja, că atâta suferinţă neroditoare,
În lume, nu mai are niciun sens...

5.
Trece şi timpul aşteptării; ai fost
Săltat mai departe, cu filmul
Tăcerii în tine. Îţi aduni sufletul,
De pe unde l-ai lăsat: un veşmânt
Uneori prea larg; cutremurat
De linia ondulată a valurilor...

Din răni mentale, necicatrizate
Se declanşează o forţă, un
Magnetism luminos: contrapunct
La cruzime, spaimă şi lăcomia
Devoratoare; eşti încă la poalele
Muntelui şi ţi s-au îndoit genunchii?

(Din volumul cu acelaşi nume, rămas
în manuscris.)

MARIA
BOLOGA

Poeme
în umbra unui
cuvânt*
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XERXES BICIUIEŞTE MAREA

Ci Xerxes îşi răzbună pe mări şi pe obiecte
Înfrângerea de flotă, flotarea-i în ruşine.
Pe ix-uri mari de spumă regescu-i bici erect e;
El e-ntre cer şi mare ca între rău şi bine.
Visând la mări supuse prin xerox, la Mări Moarte,
La Marmare de marmori, secate din toiag,
La mări ieşind din pană, la mări muiate-n carte,
În adecvări totale oricărui xenofag…
Triunghiuri de Bermude ori de Veneră-nghit
Fragilitatea provei, ideile convexe;
Tot ce prin sine însuşi se proclamase mit,
Dispare-n iraţiunea cu-albastre, vechi reflexe.
Şi biciuind fantome, sculptând în uragane,
Lovim în umbra noastră, în Timpul clipocind;
Suntem despoţi ai clipei (pe tronuri diafane)
Ce se dezintegrează sub propriul lor jind.
Aceasta-i arta, Xerxe, aceasta-i, Artaxerxe

KEOPS

Înveşmântat în bernă şi în tăcere vidă,
Fanfaraonul zace domnind, dormind pe veci.
Şi gol orgoliu-i sună între pereţii reci,
De-un rost uitat, ermetic zvâcnind în crisalidă.
E piatra lavă sclavă, pierdută-n cerul vag,
Vulcanul stins în care tăcerile irump;
Un om e-n fiecare dreptunghi, atât de scump
Şi mii de sarcofage păzesc un sacrofag.
De-aici se difuzează-n văzduh mirajul – forte
Al celui ce fusese şi tată şi mumie.
Deşertu-n jur, de aur expansionist şi mort e.
Deplâng setea cămilei, sălbatică şi vie.

HIPERESTEZIE DE IARNĂ

E ger uscat şi neted de piatră şi de soare.
Visez veliere-albastre pe-oceanul tropical
Şi-n arborada-ncinsă de flori aromitoare
Furtuna verde-aruncă înc-un fierbinte val...
Ci ninge universul cu plante îngheţate.
Stau la timona-n formă de inimă. Se sparg
Pe cer meduze ample, iar soarele bombat e.
Sunt marinar frenetic şi însetat de larg.
Şi-i noaptea fisurată de geruri siderale.
E-atât de bine-acasă, profesor şi profan,
Printre ai tăi, la focuri din purpurii petale
Şi mă surprind de-odată cântând pe-un vechi pian...

INSOMNIE

Imperială, luna, cu craniu vechi, de oaie,
Muşcând ruina ştirbă cu trosnet surd, de lemn
Şi stele ruginite, cu-acid tăcut îşi taie
Traiecte dureroase în haosul solemn.
Iar somnu-mi se prelinge din timp înspre afară,
Hemoragie densă de spirit translucid
Şi-n noaptea care curge către o nouă seară,
Posibilele vise,-ntre ele se desfid.
Şi ziua iar apasă, difuză, în final;
Declinul – plumb mă-ncarcă – fluid istovitor
Şi-o teamă de amurguri planează triumfal,
Trăgând pe raţiune întregul ei zăvor.

DEBARCAREA

Am debarcat de-a pururi din familiarul vas,
Cum mi-a dorit destinul, pe-o insulă pustie.
Viaţa-mi de-altădată în urmă a rămas,
Cu tot cu-a tinereţii aleasă superbie.
Jur-împrejur bălteşte Oceanul AtlanStyx
Şi trec mereu avioane deasupră-mi, parc-anume.
Şi la aceeaşi oră, în tranzitul lor fix,
Vapoare, ce se-ndreaptă spre-o viitoare lume.
Trec uneori iceberguri cu eschimoşi, lăsaţi
Să moară-n frigul vârstei, târâţi de câte-un val,
C-aşa e obiceiul, bătrâni – foşti mame – taţi
Să plece, când le vine sorocul lor tribal.
Insectele – captive c-un ac, în insectar,
Mai mişcă, uluite, din bietele picioare,
Sperând c-or să mai zboare-n spectacolul solar,
Prin vremurile-acestea, cumplit înşelătoare.
De ce-aş mai face semne? Salvare n-o să vină.
Sunt debarcaţi vr-o mie, umblând cu ochii stinşi...
Mai strigă câte unii că n-au avut vreo vină,
Apoi se-ntind pe plajă, definitiv învinşi.
Când vine fluxu-albastru, şi insula dispare,
Noi înotăm, cât poate un om să mai reziste...
Apoi ne prinde somnul, în astă apă mare,
Printre rechinii lacomi şi-ntre meduze triste.

DE RĂDĂCINI NE PRINDEM

Ascult trecutu,-n suflet zvâcnind, fără ecou,
În sanctuarul plin de o lume sfânt-senină,
Când muzica răsună-ntr-un fel sălbatic – nou
Şi briza bate rece, chiar dacă-i lună plină.
Suntem fără prihană, suav nepăsători,
Copiii noştri, parcă-ntr-o lume mult mai bună;
Şi-n paradisul zilei, mereu flambat cu flori,
Nefericirea morţii cât cosmosul răsună.
În jerbele sonore se stinge înc-un gând.
E lume-n jur, apasă culorile bombate.
Îţi ieşi din tine însuţi, c-un zâmbet alb, trăgând
Hectarul unei pajişti arzând pe jumătate.
Se clatină şi luna-n acest nebun popas.
Pădurea eterată în vechi văzduhuri suie.
De rădăcini ne prindem şi-n aer am rămas
Şi-n jur e-atâta vară…atâta câtă nu e.

ERWIN
LUCIAN
BURERIU
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batiste albe

Se întunecă din ce în ce mai devreme.
Şi.
Pe măsură ce se petrece una ca asta.
Trupurile oamenilor sunt şi mai vagi decât le-a făcut
neîncrederea să fie.
Într-atât încât par că sunt balerini pensionari care îşi aduc
aminte de vremea graţiei.
Atunci când salturile pe care le făceau în aer semănau cu
cele ale unui războinic ce mereu câştiga statutul de nemuritor.
Şi sufletele atârnă de amintirea asta a trupurilor.
Batiste albe.
Din bumbac şi cenuşă.
Pe care le ţinem în palme.
Fiecare din locul.
De unde.
Privim cum se întunecă.

ce am mai scump

Fetiţa s-a trezit din somnul de amiază.
Derutată.
Într-atât încât nu ştia dacă a revenit în lumea unde s-a deprins
să trăiască alături de noi.
Sau trăieşte încă în lumea visului din somn.
Acolo unde,
după refuzul de a se juca cu păpuşile preferate,
părea că vrea neapărat să se reîntoarcă.
A venit iepuraşul?
Ne-a întrebat în grabă.
I-am spus că peste două zile.
Şi-a reaşezat capul pe umărul mamei.
Mama a traversat grădina.
S-a oprit în dreptul hamacului.
Aşezându-se apoi acolo cu fetiţa în braţe.
Intrând în somnul de unde continuă să viseze.
Împreună.
Păpădiile ce au crescut peste glezne.
Hamacul în care şi-au lăsat trupurile.
Crengile cireşului şi ale caisului de care e prins hamacul.
Cu toatele mişcându-se acum în adierea unui vânt făcut din
respiraţiile lor.
Un vânt ce le îndepărtează.

Într-atât încât să mi se facă un dor aprig.
Cu ajutorul căruia sper să le aduc înapoi.
Rugându-mă somnului să se oprească.
Şi să îmi redea.
Ce am mai scump.
Pe lumea asta în care ne-am deprins să trăim.
Privind cum lumina urcă.
Şi coboară.
Dintr-un vis.
În.
Altul.

altfel lumea ar arăta mereu la fel

Psihologul mi-a spus să nu mai scriu.
Nici măcar seara.
Nici măcar o jumătate de pagină.
Până când mintea ajunge să se odihnească.
Mă gândesc la spusele lui.
Acum când scriu nerespectându-i sfatul.
Cu prietenul meu vechi.
Ce stă alături de mine.
Picior peste picior în camera de la mansardă.
Rugându-mă.
Să îmi pun o pătură pe umeri pentru că e geamul deschis şi
acum serile sunt reci.
Să potrivesc scaunul la înălţimea de unde spatele aplecat
asupra mesei să nu mă doară.
Să deschid o nouă pagină Word.
Să o privesc aşteptând puţin, aşa cum fac de fiecare dată.
Să încep să scriu ceea ce mi s-a părut că e nebăgat de nimeni
în seamă, ceea ce a trecut mai repede decât orice maşină de-
a lungul asfaltului ori a cerului zilei, ceea ce trebuie recuperat
din învălmăşeala întâmplărilor, din vârtejul efemerului.
Să scriu pentru că altfel lumea ar arăta mereu la fel şi că nu
poţi să trăieşti cu spaima asta.
Să scriu chiar dacă pătura de pe umeri nu îmi mai ţine de frig.
Nici scaunul nu se mai află la înălţimea potrivită,
masa a dispărut
şi pagina Word are culoarea sângelui.

grădina japoneză

Ne dăm mingea.
De la unul la altul.
O minge uşoară ca zborul?, mă întreabă fetiţa.
Atât de atentă ca jocul să nu se termine.
Încât îşi ţine degetele tari, aşa cum a învăţat-o bunicul.
Lovind cu ele.
Atât cât trebuie pentru ca mingea să ajungă la mine.

DORU
ARĂZAN



21

Dându-i-o înapoi.
Prea tare acum.
În aşa fel încât trece peste capul ei.
Se rostogoleşte mai departe.
Fetiţa întorcându-se pe călcâie.
Fugind ca să o aducă înapoi.
Cu tălpile goale.
Cu rochiţa de vară căzută de pe umărul stâng.
Lăsând pielea ce acoperă umărul să se vadă ca o mică piatră
netedă în deşertul peretelui.
Fetiţa îndepărtându-se.
Până când.
Totul devine foarte departe.
Deşi pare că e încă aici.
Într-atât încât ea nu mai aleargă după nicio minge, chiar
dacă mingea din amintirea mea despre prezent avea culoarea
crucubeului.
Ci e o femeie în toată firea.
Plimbându-se într-o grădină japoneză.
Cu capul acoperit de-o umbrelă de mătase pe care o roteşte
între palme, cu acelaşi umăr stâng dezgolit, sporind mai mult
atmosfera singurătăţii decât efectul de senzualitate, urcând
pe poduleţul de bambus, oprindu-se la jumătatea distanţei
dintre mirare şi spaimă, privind susurul de apă pe care plutesc
petale de cireş şi umbrele unor gânduri ce pot schimba lumea,
cu trupul atât de înclinat încât pare că vrea să se arunce,
revenind la loc ca să îşi ridice rochiţa peste umărul dezgloit.
Fugind.
Atât de singură.
Atât de frumoasă.
Atât de concentrată ca jocul să nu se termine.

nimic

Am cunoscut oameni foarte bogaţi.
Aveau picioare de aur.
Pe care.
Din când în când.
Şi le schimbau.
Cumpărându-le.
Unii de la alţii.
Cu preţuri ce jigneau metalul preţios.
Le cumpărau mai mult ca să afle.
Dacă aşa au să treacă cu bine deşertul plictiselii.
Ca să găsească după el altă lume ce nu-i făcută din bani.
Am cunoscut oameni foarte săraci.
Aveau picioare de lut.
Pe care le scoteau dimineaţa devreme.
Odată cu trupurile.
Mergând în căutarea.
Resturilor de pâine.
De pe marginea marilor bulevarde.
Uneori.
Când ploua din senin.
Lutul din care erau făcute.
Se înmuia.
Şi ei păreau mai puţin desfiguraţi de umilinţe.
Pentru că trupurilor nu le trebuiau nici măcar firimiturile de

pâine.
Ci doar puţin cer din care să continue să cadă ploaia.
Ca să dispară cu totul greutatea de a trăi astfel.
Am cunoscut un singur om.
Căruia nu i se potrivea nici bogăţia.
Nici sărăcia.
El nu avea picioare.
Nici trup după care să fie recunoscut ca şi prezenţă.
Ci avea.
Mai mult decât orice însuşire.
Mirarea de a privi.
Cum nimic.
Nu.
Rămâne.

trup şi lucruri

Şubrezit de oboseală.
De spaime aiurea.
Ori numai de aşteptări în gol.
Trupul pare ultima încăpere.
Rămasă dintr-o casă mare.
Labirintică.
Ultima încăpere în care se văd.
Mai bine ca niciodată.
Varul pielii pe suprafaţa căreia fug în toate direcţiile crăpături
adânci.
Unghiile care nu mai au putere să se ţină de niciun vis.
Dinţii şi ei.
Mestecând aerul ca pe o pâine uscată.
Inima bătând a ceva ce nu mai seamănă cu mersul obişnuit
al timpului prin sânge.
Provocând un zgomot înfundat ca şi cum se tot ciocnesc
undeva, departe, vagoane de tren umplute cu grâu.
Atât de bine ambalate.
Strălucitoare chiar.
Lucrurile,
(până şi cele de care ai nevoie) te aşteaptă pe rafturi.
Un ciocan, câteva scânduri de brad, un lac de apă, două
rogojini, un robinet.
Le cobori de pe rafturi.
Aştepţi să le plăteşti.
Ajuns acasă unele nu se potrivesc cu ceea ce ai vrut să faci.
Te întorci şi le schimbi cu altele.
Şi mai frumos ambalate.
(ca şi cum echipa magazinului care se ocupă de imagine a
lucrat toată noaptea la reînoirea aspectului).
Trup şi lucruri.
Până când începi să-ţi fie cu adevărat teamă.
Că lumea pe care ai construit-o în nevăzut, zi de zi, în toţi anii
ăştia.
Lumea făcută din fleacuri subiective în care arta ocupă un
loc privilegiat.
Lumea asta.
Se află.
În plină.
Extincţie.
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NAUFRAGIU

Eram inocenţii cuprinşi în braţele
furtunilor de pe mare.
Niciodată nu ne-ar fi ucis apele
învolburate peste originile noastre.

Cine sunteţi voi,
străinilor?

Cine v-a pierdut
în drumul corăbiilor?

Nu ştiam numele
insulei noastre.

Şi Zeul ne-a dăruit,
în pribegie, în iubire,
în moarte,
soarta cititorilor de semne
în fulger.

MELANCOLIA

Orbecăiam desculţi
pe urmele
unor urme sonore.

Un cuplu de inocenţi
urcând spre cerul
deschis
într-un alt cer.

Noaptea, melancolia noastră
se făcea incandescentă.

Oameni de la poluri,
călătoreau spre
focul ei nomad
şi alungit spre cer
cum aurora boreală.

LINIŞTE

O înfrigurare de om singur
în ultima noapte a pământului
trecea prin zbaterea mea.

Linişte. Linişte
în trupul tău de aici,
linişte în foc,
linişte în cristale.

Deodată, un suflu care
nu era al trupului meu
omenesc
a început să murmure
cuvinte nedesluşite.

Cine ştia intrarea secretă
în sinele meu?

Şi de ce a murit
pasărea flamingo
a celui întors
de dincolo ?

RITURI

Tribul şi profeţii lui
se străduiau prin rituri
din ce în ce mai ciudate
să stingă în noi mirajul.

Zi şi noapte, tamburinele
făurite în armonie cu fazele
lunii, ne întorceau, pe o cale
neştiută, din călătoria noastră.

Până când a venit
vremea dedublării
în focuri aprinse
de fiicele aerului.

FOCUL DINTRE LUMI

Deasupra vieţilor noastre
în trup şi în afara lui,
treceau şi piereau
văzduhuri cu stele vechi
de mii şi mii de ani.

Ne urma pretutindeni
focul dintre lumi,
cum lupul alb,
pe întemeietorul
seminţiei noastre.

PRAGUL

Încet, nespus de încet,
am rostit incantaţiile
pe care nimeni nu avea

voie să le scrie.

Pragul sferic iradia
adâncul şi se înălţa deasupra
întinderilor marine.

La început, în fugă
îl străbăteam.

Apoi, ne-am despărţit
de sine
şi locul de trecere
a devenit altar.

Sălaş matern.

Punct de origine.

Cum altădată,
roata de foc
a stirpei noastre
nomade.

CĂLĂTORIE LA HELIOPOLIS

În Heliopolis,
drumurile de piatră
erau goale de paşii
vechiului zeu solar.

Mâini din altă lume
tăiau în obeliscul de granit
şi în umbra lui
poeme hieroglifice
despre iubirea noastră.

Nu te-am găsit nicăieri.

Voiam să ucizi în mine
spaimele, nălucile,
cu arcul, tolba şi săgeţile
tale de vânător înţelept.

Un cerşetor mut a ridicat
spre cer o mână
şi cu cealaltă
mi-a arătat o depărtare.

Între arbori lunari,
aşteptarea ta
se umplea
de nelinişti.

Ne-am îmbrăţişat.

Era târziu.

Obeliscul nostru
ardea
într-un foc străin.

Se ridica la cer.

ELA
IAKAB
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/ STRĂINUL /

a apărut din senin cu barba roşcată
de evreu ortodox şi zâmbind cu blândeţe
s-a aşezat în faţa primăriei universale
la coada dezmoşteniţilor lumii
câteva milioane de copii mureau de foame
câteva miliarde erau cheltuite instantaneu
cu înarmarea pentru pace avea 33 de ani
în vremea aceasta experţii savanţii
cercetătorii oamenii de ştiinţă specialiştii
au descoperit că viaţa această maladie
mortală nu e deloc incurabilă decretând
alimentaţia (hrana de zi cu zi) supliment
farmaceutic citiţi cu grijă prospectul
scrie pe capacul cutiilor cu mâncare produsă
pe bandă la 33 de niveluri calitative cu preţ
de comercializare desigur adecvat standard
cenuşiu întregul spectacol zâmbea
cu blândeţe singurele pete de culoare câteva
explozii sinucigaşe în catedrale artificii
şi flamuri cântări colorate paradele policolor
apoi iar cenuşiul standard coada la
retrocedări părea interminabil pororoca
unui fluviu secat înecat în propria vomă

vă declaraţi moştenitor al Creaţiei
dar nu posedaţi niciun document niciun
act de proprietate ataşat la dosar ca atare
cererea de retrocedare a Pământului
v-a fost respinsă cetăţene Iisus din Nazareth
a.k.a. Hristos nu vă putem împroprietări
fără dovezi nu aveţi asupra dumneavoastră
decât Cuvântul şi nu figuraţi în baza noastră
de date aşa că l-au cazat într-un foarte luxos
aşezâmânt psihiatric de caritate dotat
la standarde internaţionale ca orice
spital penitenciar cu care părinţii fondatori
ai civilizaţiei noastre împânziseră lumea
câteva rafale nietzscheene de mitralieră
trase în plin îi dovediră inexistenţa în lumea

aceasta şi de altfel la ce v-ar folosi îi mai
spuseră un ocean planetar din peturi de plastic
eşuat pe mai vechi pustiuri de nisip steril
şi cianură

/ FABULĂ CU PROŞTI /

nu am ermetice discursuri
credeam că înţelegeţi
din ce am spus nici versuri
potrivite nu am pui de urs
dintotdeauna sigur între lupii
care mă ştiu – sunt mercenarul
lui Iisus
prieteni am vreo 70 de mii
de mămăruţe şi un pumn de îngeri
voluntari când îi vedeţi de-odată
vă speriaţi şi alertaţi deratizatorii
de gândaci să le decapiteze cu bucata
lasiosphaera gigantea vă convine
de minune cum şi porcul în gunoiul
personal precum se spune ori giant
puffball şi calvatia gigantea cupola
cu fum de cacao gros înecător e poate
rudă bună cu langeomania gigantea sau
fake news dar buburuza când pe ea
se suie şi se căcărează beşina sasului îi zice în
gând şi faptă micuţa înspăimântătoarea
coccinellidă înfulecă afide nicidecum
speriaţii de un pumn de îngeri sau de
mămăruţe însoţitoare pe la nunţi tradiţionale
ca ghizi pe nume ladybug
sunt şi buburuze galbene dar nu
le bagă-n seamă deneaul iar croitorul
vestelor de revoluţionar şi mai puţin
li se mai zice măriuţe marienkäfer şi
animalul lui Dumnezeu pe franţuzeşte
pe când ruşii chiar de nu o mulg văcuţa
lui Dumnezeu îi zic românii le-au spus
atunci boul lui Dumnezeu şi ei
un roi de buburuze ar fi mai folositor
se spune decât aburii unei centrale nucleare
dezafectate şi au fost trimise de Fecioara Sfântă
să cureţe ogorul de dăunătorii prea prosperi dar
pentru a vedea minunea asta nu e de-ajuns să fii
speriat de mămăruţele-adunate mii şi mii mai trebuie
stimabile tovarăş de haită un lucru simplu pe care
în graba mare-agoniselii ai uitat-o : trebuie să crezi
şi să nu uiţi prieteni sunt vreo 70
de mii de buburuze şi un pumn de îngeri zdraveni

MIHAI
POSADA
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nu ai ce-i face ce să-i faci îşi sunt dintotdeauna
de dinaintea şi de după spaima ta ei unul altuia
ciraci

/ MAIKU /

în oul zilei ka
un bănuţ de aur
orbitor : gălbenuşul naşte
egiptului soarele

/ IMHOTEP ŞI SPAIMA /

poate că deşertul nici nu este
decât praful scuturat de pe şorţuleţul
primului arhitect în vreme
ce lucrătorii ciopleau piramidele
ce umplu timpul
cu o spaimă de moarte

/ DAVID LA PETRA /

ajuns în ţinutul nabateenilor îşi continuă programul
de întreţinere : un marş de patru mii de paşi
pe nisipul fierbinte o combinaţie a păşitului cu
respiraţia şi rugăciunea numită de el glezna dulce
a lui Dumnezeu în sandale din piele de ibex vânat
pe colinele stâncoase ale masadei la fiecare o mie
de paşi era uns cu ulei de palmier pe picioare
privind tolănit pe covorul din cort un dans
unduit de fecioare poruncă era să fie păzit dar
să nu vadă pe nimeni din cei ce-l păzeau
păzitorii cu greu se-ascundeau printre dune până ce
el intra pe calea îngustă în defileul de piatră
umbros când ajungea la capătul cursei în faţa
trezoreriei cobora peste toate o tăcere augustă
era servit cu uleioase măsline înfipte în coardele
unei lire de argint cu vin de smochine şi brânză
de capre îngenuncheat pe lespedea roşie smulsă
munţilor ce se bat în capete acolo la petra şi
de pe care se va fi suit la ceruri moise pe muntele
avarim din pământul lui moab din preajma ieri-
honului şi luând în braţe lira ridica un imn de slavă
Domnului cum ajungeau versetele în tării
Dumnezeu le asculta şi le săruta pe creştet ca pe
copii trimiţându-le îndărăt iar cerurile se sloboziră
atunci a fost ploaia cea mai mănoasă peste câmpii
tot ţinutul nabateenilor se bucură de apa care umplu
canalele dăltuite în piatră şi marile rezervoare săpate
în munte şi tot nisipul pustiei de la muntele hor
şi toată valea arabah peste oraşul rekem

Marţi, 24 nov./Brumar 2020, Valea Aurie.

/ ELEFANTUL PAPAL /

când am aflat
că până şi papa leon al x-lea pe nume
de mirean giovanni di lorenzo de medici a plâns

la moartea elefantului său indian hanno primit
în dar de la regele manuel întâiul doritor să câştige
acordul suveranului pontif la eliminarea concurenţei
pe rutele comerciale înlocuind monopolul
egiptean pe uscat cu cel portughez pe mare
că rafael însuşi fu angajat de leon al x-lea să
picteze elefantul hanno cu nume amintind
de hannibal în frescă după deces căci animalul
bietul muri după numai trei ani de huzur
ucis de un tratament nereuşit contra constipaţiei
şi fu onorabil îngropat la vatican în curtea belvedere a
palatului papal sub numai câţiva metri de pământ
parcă parcă mi-a mai venit inima
la loc : sunt unii în stare să plângă de mila unui
câine dar nu au milă de copiii sărmani spusese
o dată la televizor preotul naţiunii pe bună dreptate
cuvintele părintelui necula m-au urmărit mult
şi bine ca gulerul unei cămăşi din tablă pe-o ploaie
rece de toamnă târzie
: şi eu am iubit o pisică neagră mai mult
ca pe altă fiinţă vie vreme de treisprezece ani
am lăsat-o să adoarmă pe piept şi la umărul meu
şi eu am plâns când a murit şi eu am îngropat-o
pe-o ploaie torenţială bocind amândoi ca părinţi
bătrâni vitregiţi de copii şi azi o iubesc pe mica
neagră felină în noaptea amintirii aud şi aud
dintr-un caier de doruri cum toarce caldă lână
blândă lumină şi azi

/ SEVRAJ AL MORŢII  ETERNE
E VIAŢA LUMII ÎNTREGI /

poesia ca pandemia zic poetul
cum virusul în unghiul de aur
din vânători & culegători toţi
ne tragem din cain
din hoţi : pomul
îngăduit ca mireasmă ziceam

/ POEŢII NU /

în luna dinaintea Crăciunului o lumină de veghe
aprinsă în biblioteca judeţeană petre dulfu
editura şi revista cu nume moţesc citadela : aurel pop
de la baia mare ne-a părăsit (1949-2020) câteva zile
mai devreme anunţa ioan radu văcărescu de la sibiu
: a plecat şi nicolaie  lazăr  lăsând neterminată o
poveste cu domniţă (1942-2020) iar mai înainte
din subterană zâmbind îşi saluta bonom oraşul
cu poeţi tavi doclin pentru ultima oară (1950-2020)
dar vezi radu stanca de-abia ce împlini suta de ani
(1920-1962) şi 170 doar 170 Doamne – eminescu
(1850-1889)...
cum să crezi că ar fi murit
pur şi simplu
: poetul a făcut una cu poesia care
l-a ridicat la cer – corp astral
poeţii nu mor niciodată



25

Sunt zile care n-o să-mi treacă niciodată...
(Douăzeci şi ceva de mii s-au dus!)
Sub gutui. Pe un scaun decojit, prost pus,
intrat adânc cu piciorele-i peste
lalelele mamei, pestriţe şi rare.
Recitam! Şi recitatul acesta de la mine nu era...
Ai fi zis că-i o cântare!
Că-i Paştele şi suntem la Ierusalim!
De parcă nu se tăiase încă ombilicul cu
Lumea Cealaltă, Cea Înaltă! Cu sublim.
De fapt, trebuia să smulg buruienile
din grădina cu flori (treaba mea!)
Acasă nu era nimeni.
Ei munceau. Dragostea.
Printr-un ritual sacru, moştenit, de asemeni.
Ei erau un fel de icoane-oameni.
Erau fie iovi, fie sisifi. Nedezbrăcaţi de ceresc.
Priveau simplu, drept în ochi, mucenicesc.
Vorbeau, să nu ştie nimeni, cu Dumnezeu.
Aveam cinci ani.
(Dar nu m-am prins greu!)
Ei nu mi-au predat cuvinte.
Nicio lecţie, nimic important.
Nici înţelepciune de nu ştiu care, dar susţin...
Ei m-au învăţat singurul lucru care contează!
Să cânt!
Şi peste moarte şi peste destin!

De asta iubesc visatul cu tine.
În vis, calendar nu există...
Îndrăgostirile, dragul meu, ca şi păsările
sunt copiii Domnului!
Nu ştii cu ce cântec au fost trimise.
Şi mai ales din ce tării senine!
Şi anume când le va albi amintirea.
N-ai cum să le recunoşti după aerul din penaj.
Nici Limba. Tăcerea. Sărutul.
După realitatea fantezistă...
Libere să plece în anotimpul lor predestinat.
Fragmentul-pasaj autumnal câteodată
e mai resuscitant decât romanul unei vieţi.
Mari bucăţi de timp se vor consuma

LIUBIŢA
RAICHICI

până să pricep cum mă minunezi
tu cu boabe de lumină lină...
Când anume ai pus sub clipele mele
aride această necreată pistă...
De asta iubesc visatul cu tine.
În vis, calendar nu există...

Fii atentă.
Şapte contabilităţi te vor judeca şi decide.
Dacă Eşti. Din care Templu. Din ce Zidiri.
Prima o ţi tu: mâzgălittttt, cu foi rupte, subţiri,
cu bilanţul ferit de toţi, ascuns la spate,
cu iubiri, cu aşa zisele iubiri...
Documentul, cel mai temut.
Denumit (în prima fază) subconştient.
A doua contabilitate o ţine lumea (poziţionându-te din faşă
sub roţi).
Majoritar afiliată la şarpele din Scripturi.
(Conştient.) Dacă ai slabiciunea s-o primeşti, posibil să nu
treacă samariteni când sângeri...
A treia este a Îngerilor. A zeci de mii de Îngeri!
Culeg tot binele şi lacrimă. Şi nicio parte
a lacrimii nu rămâne neinventariată!
A patra este socoteală a nenumitului.
Propovăduitor al plăcerii. Savuroasa ta
nebunie până-n detaliu notată, photoshop-ata.
A cincea este a Îngerului Păzitor
şi ajutor în duh, duhovnicul!
Învăţător. Tăinuitor. De-soare-aducător.
A şasea este a Maicii Domnului!
Ea te trece mistic-nevătămată prin crucile tale.
Cuvântul Ei te face din carne nestricăcioasă.
A şaptea o mântuie Domnul cel Prea Bun.
Prea Îndurat. Şi atunci când o iei la vale...
Asta cât eşti pe pământ.
Şi Domnul Cel Puternic şi Drept.
După ce primul melc te va privi de sus,
peste mormânt...
Însă contează notă în care-ţi termini Cântarea!
Trezeşte-te odată din visare!
Roagă-te! Cere audit! Cere Îndreptare!
Plec. Roteşte-ţi veşnicia în faţă.
Şi fii atentă ce-ţi zic:
moartea e de nouă ori mai moarte decât viaţa.

Singurătatea unei femei nu seamănă
cu nicio altă singurătate.
Singurătatea e de genul şi timpul feminin.
Din supremă- împărăţie-inima-ei.
Dez-iubită. Dez-visată. Dez-moştenită de rost.
Cu toate programele fericiri dez-instalate.
Înhămată la caii verzi ai bărbatului ei.
Care calcă nebuneşte şi bat...
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Nu veşmântul ei de femeie sfâşiată,
ci doare poşeta aia de muşama (cu amintiri
care se asortau la orice, la bine şi la rău)
şi pe undeva aruncată.
Accidentul presupune să rămâi la locul faptei.
Cum altfel în dragoste, Porunca Poruncilor.
El însă nu vrea să ştie ce păsări nemaivăzute
în ochii ei îl aşteptau.
Nicio privire în urmă (...nu era pentru ea...).
Pe ce parte, sau complet, e strivită.
De plecarea lui.
Cum arată rana, dacă rezistă până la spital. Dacă moartea a
fost lentă.
Cât a durat supliciul.
Dacă s-a gândit la el.
Dacă s-a constatat o formă uşoară
de singurătate citadină (ca la Hopper),
sau cerul a înaintat încet,
când îngerul a preluat cazul.
Dacă a supravieţuit.
Dacă şi-n moarte l-a iubit...
Totuşi, trebuie spus adevărul:
o femeie des-perecheată, dez-dorită,
dez-locuită de casă, dez-acordată de vis,
beneficiază de o facilitate, o derogare:
pentru ea Raiul e mereu deschis...

Şi eu vă las inima.
Să aveţi unde vă întoarce.
Aşa cum biserică stă pe sfintele moaşte.
Casa părintească stă pe inima mea
şi tânără netrăită inimă a mamei voastre.
Pe sufletul efectiv smuls
şi lăsat în această casă - acasă - de strajă,
a bunicului vostru surghiunit în Bărăgan.
În duhul făcător de pâini din mâinile bunicii.
(Pe inimuţa de-o oră a surorii voastre Zoriţa
şi inimioară de-o zi a fratelui vostru Sreia).
Aici rădăcinile, la nevoie, devin coroană,
fără să se observe.
Păsările negre (toate!) inexplicabil se albesc.
Când cântă se prefac pentru intruşi,
aici de fapt ele vorbesc.
Păpuşă dezmembrată numai aici
nu se aruncă, absolut firesc...
Fiindcă este a ta.
Aici va sădit Dumnezeu.
Pentru voi aici e grădina Sa.
Veşnicia de cu timpul, peste lacrimă curcubeu.
Aici, în chip minunat, plecarea de pe lumea aceasta ne-a
găsit în Viaţă, şi nu în moarte.
Vă iubeşte tata.
Iubiţi şi voi, mai departe...

Toate cuvintele îţi sunt permise
dar nu toate îţi vor fi iertate,
a zis bunica.
Şi se înfiora ca orice prezicător al istoriei.
Pentru ele te vor alinia precum pe Dostoievski, în faţa
plutonului de execuţie (al ticăloşiei).
(Măiiiiiiii, tu să te arunci peste zidul tainei!)
Subit, geopolitica va trece prin

mijlocul destinului tău. Şi atunci, ţin-te...
Adânc locul genunchiului în faţa icoanei.
Chiar patul tău va deveni peste noapte linia
de demarcaţie politică: corect/ incorect.
Evident, tu eşti din naştere, din uliţa care-şi schimbă faţa
odată cu cerul (pre-select),
imaculată ziua şi miraculos stropită
pe un fundal negru cu astru,
cu timid noroiul albastru,
pe urmă praful copt ca pâinea
bun de tăvălit, pe care-l botezi cu restul de vin
mai fericit decât ventriculul plin...
şi-n final gâştele-n zbor, bete,
care vorbesc omeneşte trecătorilor
(oricum este acelaşi dialect, al culegătorilor/ áĺđŕ÷ŕ âĺíîăđŕäŕ)
din ADN-ul cu puşcă păzind bărbatul pământul şi femeia
rodul greu
din neuronii în plus şi serotonina
pe minus mereu... pe partea
naţional - kosovian - pravoslavnic - slavofil - bizantin -
apocaliptic - ascetic - rural - estetic - erotic - abisal - freudian
- feminin - cultural - poetic,
eşti absolut şi definitiv incorectă!
(Uită! Iubeşte! Iubitul e profetic!)
Prin inima neiubitorilor tăi trece drumul spre Rai, pe linie
directă...

O ultimă amintire.
În care sunt ca atunci când m-am născut (adică până am
scris primului vers): ,,Un scriitor, scrie”.
Era un septembrie pe sfârşite, tăcut.
Sub text am pătat caietul cu un bob de otelă.
Pe urmă, ce să fac, l-am strivit bine, egal,
am pictat cu degetul mari violete gâşte în zbor,
de răsunaaaaaaa coşava şi mi-a rămas
must pentru o Dunăre şi-un deal...
(Când o să vreau din imaginar să cobor).
A doua zi doamna a rupt foaia mânioasă.
Mama a fost chemată în cancelarie
şi a plâns.
Bunica a zis, fii măi serioasă:
niciun bărbat nu va sta cu tine,
de cum se prinde că poţi călări norul
ca pe-un astru nedescoperit.
Tata a zis că bărbaţii nu se
termină pe lumea asta. Amin.
Un scriitor nu scrie, el este scris.
De Cel care prin el se dă bănuit...
Dar atunci nu ştiam (nu ştiam lămurit).
Eram mică. Pamântul era mereu senin.
Săpam serios şi mistic via familiei.
Vinul creştea.Vinul vechi mergea la biserică.
Unde se făcea Dumnezeu.
Acolo cu Dragoste ne întălnea.
Vinul nou mergea la pat,
cât să fie atinşi copiii de geniu.
Harul tămăduitor să fie adus.
Se pregătea temeinic cuvântul, se personaliza
înainte de-a se lăsa născut... ce straniu...
Fiindcă mă răsădiseră invers.
Cu rădăcinile în Sus.
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ŞTIU  CĂ SUNT PREA OBOSIT

Ştiu că sunt prea obosit
ca să-mi mai pun asemenea întrebări
condiţia socială nu mă interesează
numismatica e o artă care mă depăşeşte
din ce în ce mai multe lucruri
mă lasă rece
oare în singurătatea mea
încap şi aceste gesturi convulsive
ale celor care mor pe un ţărm străin
nimeni nu-şi aude vocea
în acest gol pe care-l experimentăm cu toţii
în culmea extazului
cu floarea nebuniei la butonieră
o uşă deschisă încetează de a mai fi o soluţie
de ce
de ce
rămânem mereu în anticamera manipulării
cu pălăria trasă pe ochi
cu ochii închişi peste imaginea unei livezi în derivă
e bine că urşii cutreieră încă şoselele lumii
că păsările duc peste tot
alfabetul acesta pe care-l repetăm în fiecare zi
o plantă gigantică va creşte “în plină iarnă
spărgând tavanul trecând prin palmele fiilor noştri
memoria şi prosperitatea mer”g mână în mână
vom detesta în continuare ipocrizia şi sertarele goale
aceste piei de şarpe abandonate în urmă
aluviuni impure în contextul oxidant al destructurării
Ştiu că sunt prea obosit
ca să mai număr în gând globulele albe rănile tale impare
aceeaşi condiţie socială ca o plapumă vulnerabilă
sub care dinţii noştri clănţăne ca nişte baionete ruginite
lăcuste şi iepuri în avanposturile unei dimineţi fără trecut
în saltul acela lung
interminabil
spre nicăieri

FRUMUSEŢEA CA UN PACT ALTRUIST

Aşa că atunci când l-am întrebat el nu a răspuns

şi am crezut că liniştea e o flacără intermitentă
până la proba contrarie
în alte împrejurări o casă şi un rotocol de fum
deasupra
oriunde
să vedem luna plină şi un cuţit în aşteptare
da
să vedem
cuvintele în îndepărtarea lor transmisibilă
şi fascinantă când rămâne doar o
întrebare
o întrebare a epidermei care nu ascultă nu ignoră
supoziţiile şi faptele de dincolo
într-o măsură suportabilă ca o arsură în iarnă
când cel care vine aduce o alinare precoce
sau un statut nou pentru ingredientele consumabile
cineva e înăuntru şi ştie
şi soluţia aceasta e un avantaj al celor singuri
şi fericiţi
să-ţi închipui că durerea e un pact altruist
cu posibilităţi nelimitate
ceva
aşa ca bobul de grâu
ca respiraţia peştilor sub apă

DOAR TRUPURI

Pentru că
şi acest îngheţ al venelor spune ceva
explozia în creier
a bioritmului cartografiat la întâmplare
suntem metafora pură a eşecului
insecte survolând un ocean de vanilie
maşini oprite în loc de degetul autoritar al morţii
al neputinţei
al nepăsării travestite în exorcizări succesive
insistenţa complice a vocilor care se autocontemplă
boicotul timpului
această spirală pe care urcă păsările moarte
frenezia laxativelor & fericirea de-a mai slăbi 20 de kg
desigur
desigur
suntem metafora pură a eşecului
trupuri care nu mai sunt imagini
ci
doar trupuri
insecte survolând un ocean de vanilie

PÂNĂ CÂND ESTE NEVOIE

Să stau
pe întuneric

GEO
GALETARU
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oricum toate luminile sunt stinse
ne agăţăm de pereţi ca de-o dronă
trimisă să localizeze
spaimele noastre suculente
benzinăriile plutesc pe un ocean incolor
mai departe e mâna fratelui tău
atingând stigmatul acestei nopţi
oroarea
şi râsul familiar al celor ce dispar la momentul potrivit
aici e un joc
de-a v-aţi ascunselea
în care tu vei număra până la 10
până la 100
sau
până când este nevoie

ŞI TOTUŞI

Şi totuşi şi totuşi omniprezenţa aceasta ca o
fastuoasă ignorare impusă oricărei adeveriri sumbre
în ceea ce subzistă fără a fi numit în alte
reveniri în alte
cum ar fi intransigenţa pe lama anotimpului
o voce şi o simplitate nimănui răspunzând
fericirea în fructul dezafectat pelerinaj auster
între scindări succesive şi ceva ce nu mai respinge
decât căldura şi diamantul stingher flacăra precară
şi totuşi şi totuşi de-aici şi ce mai rămâne
o goană cu uneltele tale de împrumut
invazia şi magia otrava şi profitul cunoaşterii
în pânze înalte sub limite atinse în fugă
altfel va părea doar absenţă care induce putere
o casă departe puritatea între cer şi pământ

ŞI CE VOM DEVENI

Şi ce vom deveni
şi tavanul acesta o-mpăcare cu ceea ce nu se întâmplă
departe de noi
până la pământ vei spune norul şi speranţa trestiei zburătoare
noi plutim noi plângem în baruri şi în trape fără acel exerciţiu
fără acea improvizaţie atroce în numele tuturor celor ce tac
şi iarăşi tăcem ei seamănă cu mâinile uitate pe mese
ei seamănă cu jucăriile aruncate în sus în joacă
povestea începe şi e un cuţit la margine de voce
e un presspapier ca o atlantidă carbonizată
pielea ta plânge şi ea pielea un fluture pe umărul mamei
unde e mama unde sunt fiicele ei muribunde
acolo acolo şi cineva prin zăpada prin noroiul încă tânăr
şi ce vom deveni şi tavanul acesta când ei speră
un amalgam dimineaţa se naşte împotriva somnului tău
împotrivă o scoică în palma care vede o frunză murind
frunza în penumbra ca o ameninţare ca un corp temporar

MÂINE VA FI ALTFEL

Semnificaţii
până şi în paharul de pe noptieră
o luptă acerbă între clarităţi divergente

când lumea începe la capătul unei priviri plictisite
sau languroase sau doar inconştiente
entităţile se separă
e momentul acestei revolte surdinizate
în care ne lăsăm antrenaţi până la epuizare
mâine va fi altfel
crezi asta cu toată tăria
nimeni nu preferă calmul şi indistincţia
din dosul perdelelor
fii abil fii îndrăgostit de această conjunctură sufocantă
în care obiectele te regăsesc în fiecare dataliu
şi te acceptă

VIAŢA PE UN VÂRF DE AC

Şi vine relaxarea
vine ecoul unei realităţi care nu te mai atinge
eşti singur pe scara nevăzută a faptului divers
un ambalaj de hârtie uitat pe un mal străin
cineva rosteşte sentinţe
cineva întoarce acele ceasului înapoi
în locuri întunecate şi pline de promisiuni
inima trece strada ca un gândac imprudent
laşi scrumiera să cadă pe cimentul ospitalier
norul acesta are numele ţigării fumate pe jumătate
n-are importanţă
astăzi înveţi să numeri să loveşti cuvintele în moalele capului
cu nepăsarea celui ce nu mai are nimic de pierdut
niumic de câştigat
cerneala se usucă pe rănile de ieri
ne întâlnim în preajma gropii cu scarabei
în preajma acelei patologii abstracte
în care ne bălăcim cu vigoarea unor animale imprevizibile
mâinile noastre descresc între pereţi şi poeme proaste
creierul funcţionează până la capăt
emite semnale de bună credinţă
viaţa pe un vârf de ac
şi ce mai urmează
perfecţiunea la momentul potrivit
ca o improvizaţie pe timp de iarnă

NOI VORBIM

Trece şi
nu spune nimic
aruncă apoi cărămizi în aerul aspru
noi vorbim desprindem silabe de sub aripa păsării
un întuneric pe măsură
corpuri de împrumut
sertare călăi austeri mimetisme în lanţ
un semn de tandreţe
fâşii dintr-o memorie care aleargă
aleargă
străzi noi degetele impostorului
pe gât pe rumoarea calendarului
noi vorbim
pe urmă aceeaşi eroare
aceeaşi voce
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I

înserarea se  rostogolea în unde subţiri
de lumină roşie şi galbenă
pe zidurile cenuşii
umbrele îşi făceau aripi una alteia
undeva, cineva a săpat o fântână
străinul, fratele meu siamez
încă mai bea din apa zilei de ieri
a aruncat zarul
lăsând stafiile destinului să degere
în marmura tăcerii.
stau într-o cochilie de melc
 într-o năzărire de-a mea cu o odaie
plină de ceasuri şi busole alegându-mi
un timp
pentru a mă naşte

II

să nu te plângi vorbeşte umbra
o umbră albă lipită de tocul ferestrei

în cuibul păsării o coajă de ou

dintr-un amestec ciudat ca un fel de
lumânare
oglina desenează formele altei oglinzi
aud ca un clopot cum sună ziua între
viaţă şi moarte
în mâini strâng cioburi şi
umbra albă mă atinge din celălalt capăt

al odăii
ca un nor trist trecuse prin fereastră
redescoperind anotimpil de mâine
doar o mulţime de lucruri străine pe care
Dumnezeu nu a apucat să le termine la
timp

să nu te plângi, să nu te plângi
îmi strigă umbra din nou
pasărea albă, cândva,
se va întoarce în coajă de ou

III

e frig
cu cât eşti mai departe
deasupra mea cad bucăţi de pământ
Dumnezeule, timpul umblă desculţ
face un pas şi încă un pas
timpul trece dintr-o lume în alta neatins
de prăpăstii
în cea de aici
paşii lui nu seamănă cu ai mei
strâmbi,
nesiguri ca o fereastră cu ochii scoşi
doar singurătatea ţine lumina aprinsă
metereze de lut şi umbre încrustate în
marmură

străbat drumul
până la descifrarea tainelor cu celule
de moarte
pe trupul de bronz al zeului
alunecă domol şi solemn o fereastră
rostogolind timpul în păsări fulgerate
de marginea firavă a abisului

IV

aprind focul seara
mâinile aşteaptă ceva nemaivăzut să-l

cuprindă
tu priveşti ca într-o oglindă ovală
împătţită în două
jumătate se teme jumătate îngăduitoare
unul din ochi
născoceşte boabe de grâu dăruindu-i-
le celuilalt
şi toate izvoarele lumii se opresc le
poarta stelelor
fără să le aprindă
umbrele fosforescente ale pietrelor te
înspăimântă
nu-ţi fie teamă ve dezlega semnele
Dumnezeu lasă mereu o fereastră
deschisă

V

pe sub cuoplele vitrinelor
zvonurile se răspândeau precum
molima
păsările de os duceau daruri
pentru nuntă
nu ne vedeam timpul îngrămădit
între firele înalte de papură
lumea adulmeca
avea gura căscată
şi apoi cu urechea lipită de pământ
îngropa bănuţii de argint nebăgând de
seamă liniştea
care cădea peste cântecul de greier

aşezat la tulpina serii
Zeul
răsucea între degete firul nevăzut al
trădării

VI

nimic din ceea ce nu este
lucruri noi şi vechi
sărbători îngropate în oglinzi
iar lumina a rămas desfăşurată
pe ispita de bronz cu inscripţii sanscrite

eu sunt niciunde dar totdeauna acolo
înnobilat cu toate păcatele lumii
nevăzute de nimeni după miezul nopţii
zăpezile poartă hainele mele largi
străbat spaţii şi nu le întreb de unde
vin

ION
OPRIŞOR
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se întrupează în crengile copacilor
înmărmuriţi de lumina albă
alteori se aşază pe un taler de lemn
de parcă nu m-aş fi născut
îngerul începe să moară

VII

zbor zgomotos de păsări
niciuna nu seamănă cu cealaltă
dar câte veacuri păsările şi-au lăsat
umbra
în căuşul meu de lut?
dacă ar şti semnele tăinuite azi
întâiul arcaş ar tălmăci porunca dintâi
sprijinindu-se de amurg ca de un fir de
iarbă
dar nu-mi ştie numele
vremea l-a şters răsturnând paharul cu
mir
o poveste foarte ciudată cu o toamnă
aşezându-mi în palme o floare de câmp

VIII

şi nu-mi e uşor să vorbesc despre
dragoste
tu şi părul tău arămiu
ţi-aş fi ieşit în întâmpinare precum
Argus
să-ţi desenez în palmă o ureche
doar aşa
ca să auzi cum te strig

IX

îmi iau în mâini toate apele i-am zis
regina nopţii
privea spre neîmblânzita mare
tânără
ziua aceea
alerga fără nici o chemare

X

ziua se stinge ca un rug
pe spinarea nopţii
lăsând în urma ei dâre adânci de sunete
clopotele lor răsună în jurul tău
împletindu-se ca o iederă
cai de piatră îngrămădiţi haotic

prin faţa zeului apelor aşteaptă un semn
deodată mâinile tale
asemeni chemării umbrelor
deschid toate fântânile lumii şi
sunetul greu loveşte tăcerea ca pe
ocortină
strivindu-mă, strivindu-mă
ca pe o lacrimă în colţul buzelor

XI

gurile de piatră înjunghie drumul
iar ochii imenşi ai zeilor măsoară la
nesfârşit
umbrele timpului înapoi şi înainte
redeşteptând credinţa naivă a umbrei.
iată Doamne un stol de păsări cum dă
năvală
bătând din aripi peste ochii zăpezii
dacă asta-i ziua aceea îngroapă-l la
marginea cerului
acolo unde nebunii ţopăie sperând să
îl atingă

XII

nu prea departe
mintea mea închipuie
pasărea descinsă dintr-o viaţă
anterioară

pe rochia ta mov-colilie
dansează umbra unui fluture
ce frumoasă eşti femeie

Doamne, dacă ne-ai adus aici
să învăţăm să murim
dezleagă funiile cailor
şi lasă-mă să mor asemeni puiului de
vrabie
învăţând să zboare

XIII

luna coboară încet în clepsidre
un copil se priveşte-n oglindă
e noaptea în care s-au umplut mările
conchiscadorii fredonează pe maluri

luna quieres ser madre
cine eşti tu, liră-ncropită din muguri de

umbre?

din muţenia pietrelor
în mâna făcută căuş a copilului
se zbenguie cuvântul nerostit
nicăieri atâta linişte

parcă Dumnezeu a închis toate
ferestrele
dime luna de plata que pretendes hacer
con un nino
răsună în gând ecoul firului de nisip.

XIV

este pur şi simplu fantastic să simţi
sălbăticia ploii cum muşcă braţele
ca un vaccin
trebuie să  primenim aerul
să dăm foc sărbătorilor
să stropim cu mir sărutul din amurg
să intrăm către ziuă ca iezuiţii călare pe
pietre

dăruieşte-mi o gară şi-ţi voi da
în schimb noaptea sânzienelor pe care
ţi-o voi potivi pe degete
eu, sfântul iluziilor şi deşertăciunii
te voi ţine la fel ca pe stropii ploii
în căuşul palmelor să-ţi aud respiraţia
păstrând plăcerea de a fi ucis

de fapt cu asta ar fi trebuit să încep
chiar cu locul unde adastă iernile grele
cu păsările care vin doar iarna
rotindu-se ca într-un manej
de multe ori am vrut să mă apropii de
ele
pentru că multe dintre ele rămân
ca o misterioasă despletire a ploii şi a
ispitei
dar nu fac mare caz din această
asemănare
cu bicicleta şterpelită de la uşa blocului
de care s-a îndrăgostit un boschetar
ploaia,oraşul, cârciuma,nu înţeleg
mereu unde sunt
zugrăvind barca mea de hârtie
cu care mă plimb pe apa sâmbetei
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PE CULMI

Dealul amurgeşte în jos,
înălţimea se lasă ostatecă văii.
Prin ceasul frumos
Stelele vii îşi trec zurgălăii.

Pe aici am trecut
ca o vârstă-a acestui pământ.
Vă mulţumesc că nu m’aţi durut,
fagi cu coroanele sigure’n vânt.

Prin aceste locuri sâlhui
toate nevoile m’au bântuit.
Ape, averi ale nimănui,
vă mulţumesc că m’aţi iubit.

Copilăria mea s’a închis
într’un ecou de talangă, pierdut.
Ascult-o cum bate în vis,
strecurată’n pământul acesta tăcut.

Rămâi lângă mine în seara subţire.
Făptura ta ce mă arde
coboară’n mine ca o amintire,
nu din trecut – de departe.

Dealul, iată, a apus,
înălţimile toate-au scăzut spre vâlcele
şi noi am rămas singuri, sus
printre stele.

MAMA

Mâinile tale mă dor,
mâinile tale curate,
gerul şi arşiţa lor –
pacea lor mă străbate.

Mă luminează deplin
surâsul tău, vechi şi rar.
Sunt trist lângă tine puţin,
să dorm liniştit, spune-mi iar.

Va fi seară curând,
intră în linişte toate,
numai tu aşteptând
peste singurătate.

Spune-mi c’aproape îmi eşti
întradevăr,
cu tremurul sfânt ce-l iveşti
din frunză amară de păr…

BĂTRÂNA

Mereu rămâne după noi într’o gară,
mereu într’o oră trecută,
înfiorată de nu ştiu ce frig.
Un gol după noi o sărută.

Niciodată nu-i ziuă de-ajuns la plecare
şi mâinile-i rămân într’o ceaţă
care seamănă tot mai mult cu pământul.
Peronul se surpă sub zare.

Totdeauna ne vede mai tari decât suntem,
deşi ne-ar putea adormi iar în poală,
şi-atâta de mari că o tăcere a noastră
îi umple pe-un an casa goală.

Lângă ea suntem mereu la plecare
spre ţinte pe care nicicând nu le ştie.
Ea ştie plecările numai, plecările noastre din ea,
bătrâna noastră copilărie.

CRUCIFIX

Cu piroanele’n mâini, străpungându-le,
şi încă mai spui: „Părinte, îi mântuie!”

Cu spinii înfipţi în fruntea fierbinte
şi încă mai spui: „Iartă-i, Părinte!”

Şi încă mai spui: „Părinte, ţine-mi-i!”,
cu capul în piept, deasupra inimii…

 Urmaş de ţăran voievodal din Ţara Haţegului, Miron Scorobete a şlefuit ani în şir miezul
inefabil al cuvântului românesc.
Scorobete contemplă luna adumbrind în scorburi, el fiind pentru mine un venit de peste
vreme, un trac întârziat între noi, înrudit cu pietrele milenare de la Densuş, cu lespedea
pragului bisericii Sântămăria-Orlea.
Arome străvechi, murmur de psalm creştin, versul lui de o ortodoxie trăită profund e rugăciune,
e «catharsis».
El reciteşte Mioriţa altfel, cum însuşi spune, dinspre Cosmos spre om. Cuvântul, pentru el, e
mai cu seamă asceză. Chiar omul-natură trece prin filtre ale suferinţei şi purificării.
                                                                                (MIRCEA VAIDA-VOEVOD)

MIRON SCOROBETE



32

ca pictorii blajini ce întârzie
prin margini de pădure şi de anotimp.

Ştiu, eşti acolo’n adânc,
sunt copacii aceia bătrâni,
pe urmă lumina cu rândunele,
pe urmă stâncile,
pe urmă izvorul,
şi Tu, acolo’n adânc,
în adâncul de tot al inimii mele.

DE IARNĂ

Când vine frigul ne’nfundăm în casă
ca dangătu’ntr’un clopot atârnat
în golul şurii de cureaua roasă
şi totu’n jur e vechi şi nemişcat

şi totu’n jur e ca o destrămare
şi ca un geamăt până când se face
că din văzduh se prăbuşeşte-o zare
şi cade pe pământ o albă pace

pe care-o vezi şi care se depune
pe drum, pe garduri, pe copaci rigizi,
făcând din destrămare o minune
căreia încă poţi să te deschizi,

o pace peste care se întoarnă,
când dă spre-amurg, un licăr vioriu,
penumbra clinchetului unei nopţi de iarnă
când nu-i devreme şi nu e târziu

şi când începe’ncet să se desprindă
răşina de pe brad: acu, acu,
sub lumânări, precum dintr’o colindă
învie’ncet o lume care fu.

ZILE
TRECUTE

Zile trecute ca nişte hanuri
în veri toride, ca nişte iele,
ca nişte doamne din vechi romanuri –
o, rândunele!…

Zile ce-aţi fost măcar o clipă
mai înainte de-a fi depărtare,
singurătate ce-aproape ţipă –
o, încântare!…

Zile de iulie, zile de august,
zile de lacrimă şi de iubire,
în al trecutului pal holocaust –
o, amintire!…

CULES

Când nu mai sunt pe câmp decât strujeni
şi câte-o floarea-soarelui târzie,
când de nimic pe lume nu te temi
şi umbli’ntr’o domoală bucurie

şi când văzduhul până sus e clar
bătut de-aripi ca toaca până scoate
din sine sunetul originar
din care s’au făcut pe urmă toate,

când năluceşte’n soare prin vâlcele
câte o vulpe roşie’n răstimpuri,
o vom porni cu coşuri de nuiele
şi le vom umple de pe câmp cu nimburi.

CAII

Revin caii’n oraş, se întorc rând pe rând,
nu ştii nici dincotro, nici de ce, nici de când,
doar îi vezi apărând, albi şi suri, murgi şi breji,
caii noştri de basm încercaţi şi viteji,
alintaţi de voinici, de domniţe cu paj,
doar îi vezi pe alei, printre stâlpi de-afişaj,
nişte supli vulcani aruncând fum pe nări
prin pieţele vechi şi prin dosuri de gări,
cărând mobile vechi, cărând mobile noi,
periferici întâi, mai spre centru apoi,
până când o vitrină sclipind în cristal
oglindeşte’ntr’o zi uluită un cal
şi de-atunci dimineaţa, la prânz, pe’nserat,
centrul tot, pas cu pas, e de cai inundat,
cu piciorul întins, cu grumazul înalt,
se desprind din pereţi, sar în sus din asfalt,
decupându-şi ei singuri conturul regal
ies din liniştea frescelor, cal după cal,
şi din cărţi de poveşti, dintre foi de album,
încordaţi ca un arc şi uşori ca de fum,
se întorc rechemaţi din celebre campanii,
din întinsele marşuri măsurate cu anii,
ba la parţi, ba la daci, ba la Rhin, ba la Ind,
se întorc în oraş ca’ntr’un joc tropotind,
tot aceiaşi, frumoşi, liniştiţi şi uşori,
fără arc de triumf, fără fast, fără flori,
scuturând doar acei nevăzuţi zurgălăi
ce presară pe străzi aer tare din văi
şi răcoare de vad şi miros de gorun,
aromind a mirese, a demult, a Crăciun.

IUBIRE

Mi-eşti aproape; uneori Te presimt
după o ramură,
după o fugă de vânt străvezie,
şi aştept să Te văd
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* * *
aş vrea să fiu un
şoarece  invizibil
căruia tu
să îi intinzi mereu
capcane

să auzi noaptea
pocnetul lor metalic
fără să ştii
niciodată
dacă l-ai prins ori nu

vezi?
aşa e dragostea:
nu te ucide,
dar nici nu te îndepărtează
de moarte.

* * *
Într-o zi, peste mine,
ca o potcoavă fără noroc,
a căzut întristarea. Apoi am murit.
Mă vor îngropa cu creionul în mînă.
Din el va creşte un copac. Peste ani,
fiul meu o să-l taie. Va ciopli din lemnul
lui
alte creioane şi le va împărţi săracilor.

Să fie de sufletul mortului!

* * *
viaţa – o femeie capricioasă
ce-şi ascunde amanţii
în dulapuri transparente
încuindu-i acolo pentru totdeauna
ca-n nişte loje de lux ale morţii
oferindu-le zilnic

alte şi alte spectacole
unde fiecare se va regăsi
în chip de personaj principal
ducîndu-şi pe tavă
propriul cap

* * *
ne scoatem inimile
din piept stăm pregătiţi
să aruncăm cu ele unul în celălalt
să înceapă cel care nu a greşit
niciodată îmi spui
eu te privesc fascinat
cum un filatelist timbrul scrisorii
ce a rătăcit prin lume
o sută de ani
şi dintr-odată îmi amintesc
că în vreme de război
copiii furau bicicleta poştaşului
închipuindu-şi că astfel
veştile rele vor ajunge
mai tîrziu

* * *
Cînd mi se face dor de mine,
Celălalt,
dezleg cîinele.

El mă miroase,
dar  nu pleacă sa mă caute.

Zadarnic îl momesc
cu cele nouă vieţi ale pisicii,
cu vînătoarea de raţe sălbatice,
cu nunţi imperiale de cîini.

El stă în faţa mea
şi începe să îmi sape în piept.

Adînc, tot mai adînc,
e îngropat osul Celuilalt.

* * *
eram tînăr
mă trezeam dimineaţa

cînd e somnul mai dulce
luam securea cît ai clipi
tăiam din coada căţelului
ce dormea fără griji
să fie rău cînd o creşte
ciozvîrta o aruncam
întunericului
să îi potolesc foamea
mă întorceam în pat
cu un sărut deschideam lacătul
dintre coapsele femeii
aruncam monezi în fîntîna ei
nici Dumnezeu nu ştia
ce dorinţe aveam

eram tînăr
nu rămîneau
stropi de sînge
pe tăişul securii

* * *
uneori
sperietorile o iau  la fugă de frica
păsărilor
santinela îşi aprinde o ţigară la miezul
nopţii
deşi ştie că va fi împuşcată în cap
inima leului tremură ca o frunză
în gura omizilor
cel care nu crede în Dumnezeu
aude cum bate
bing-bang bing-bang big-bang
un clopot în lună
uneori nu sunt decît un iepure
alergat de propria-i umbră

dar ce frumoasă va fi moartea mea
văzută din afara ei
ca o nuntă cu alt mire

* * *
îţi aminteşti? veneai pe lacul îngheţat
o pasăre îţi cînta numai ţie
patinai pe muzica ei
ca pe o eşarfă luată de vînt
făceai piruete deveneai vîrtej te ridicai
la cer
acolo eşti şi acum –
steaua aceea mică
aştept să cazi să îmi pun o dorinţă
eu am rămas tot pe malul lacului
ce îngîmfare să te crezi
vierme în cîrligul lui Dumnezeu
îmi spui timpul trece
apropiindu-ne de noi înşine.

COSTEL
STANCU
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viaţa

          necuvintelor lui
viaţa
numai cuvinte
şi necuvinte
primordiale
printre cuvinte
şi necuvinte
trecute
uscate
banale

viaţa
păşind mereu înainte
cu necuvinte
înspre cuvinte

din viaţă
prin viaţă
spre viaţă

viaţa
hoinara
numai cuvinte
şi necuvinte
prin carne
de carne
prin sânge
de sânge
prin oase
de oase
prin piele şi unghii
de piele şi unghii
şi ochii

ochii
ce mai cuvinte
şi necuvinte
de foc şi de pară

sunt aici

sunt aici
în mijlocul unei camere
văruite
aşezat pe un scaun de metal
şi scriu

sunt aici
într-o casă de lemn
în mijlocul unei camere
văruite
aşezat pe un scaun de metal
şi scriu

sunt aici
la marginea unui oraş
într-o casă de lemn
în mijlocul unei camere
văruite
aşezat pe un scaun de metal
şi scriu

sunt aici
pe coasta unui continent
la marginea unui oraş
într-o casă de lemn
în mijlocul unei camere
văruite
aşezat pe un scaun de metal
şi scriu

sunt aici
la periferia unei sfere de
pământ
pe coasta unui continent
la marginea unui oraş
într-o casă de lemn
în mijlocul unei camere
văruite
aşezat pe un scaun de metal
şi scriu

sunt aici
la o depărtare orbitoare de
soare

la o palidă depărtare de lună
la periferia unei sfere de
pământ
pe coasta unui continent
la marginea unui oraş
într-o casă de lemn
în mijlocul unei camere
văruite
aşezat pe un scaun de metal
şi scriu

sunt aici
la marginea unei galaxii
la o depărtare orbitoare de
soare
la o palidă depărtare de lună
la periferia unei sfere de
pământ
pe coasta unui continent
la marginea unui oraş
într-o casă de lemn
în mijlocul unei camere
văruite
aşezat pe un scaun de metal
şi scriu

sunt aici
în centrul universului
ca şi tine
cititorule

sunt aici
şi prieten
încerc să-ţi fiu

când ne naştem

când ne naştem
viaţa ne dăruie viaţă

împărăţia ei are
atât de multe
neînţelese încă
porţi

când ne naştem

ne naştem din viaţă
prieteni

nu ne naştem din morţi

când murim
dragii mei
nu murim
redevenim ce am fost
şi viaţă şi moarte

cu a morţii
neînţeleasă
veşnică pulbere
şi al vieţii
neînţeles
veşnic mortar

zidind neînţelesuri
cu neînţelesul
veşnicul lor
rost

redevenim viaţămoarte
nici cum suntem
nici cum vom fi
doar aşa
cum eram
când n-am fost

întoarce cu greu capul

întoarce cu greu capul
râvnind parcă spre stele
din gropile în care
destine schilodí

mirată-i este mintea
că ape turburi
grele
curat
nu se filtrează
înnămolindu-i sinea

speriată că-n el însuşi
înviermuit
cadavrul
îl dă de gol acelor
ce-n ochi
îl vor privi

rotindu-şi către stele
doar sufletul
cum zice

ŞERBAN
CHELARIU
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roteşte cu el groapa
ce-i este semn şi frunte

recolta-i este pleavă
râvnitul dor de spice
dorinţă doar
hulpavă

credinţa
sfinţenie să-şi prefacă
să strângă cât mai multe
trecutul să şi-l uite

se bate-n piept cu pumnul
până-n clipa din urmă
c-ar vrea de zor
luminii
să-i fie iar aripă
când  bezne temerare
veni-vor s-o înfrunte

desigur că se poate
s-ajungi lumini din zoaie

se-ncepe chiar din suflet
aşa cum toţi încearcă

şi ar fi fost chiar bine
dar firea mi-l abate
din drum

şi-ncepe iarăşi
să cumpere
să strângă
cuvintele să-ntoarcă
ideea să o frângă
cu gândul la avere

şi-ncrâncenat
se zbate
nepricepând secretul
ştiut de toată lumea

de vrei s-ajungi luminii
foton
cerinţa-i simplă
să pierzi din greutate

dar cum să facă asta
un domn
din cap până-n picioare
având doar
buzunare

paralele maluri

paralele maluri
curg noi orizonturi
altor înţelegeri

fixe par
închise
porţi
dar şi alegeri
înspre care-n
viaţă
tindem cam încet

îşi deschid cavoul
chepeng peste styx
din prezentul
clipei
scăpând veşnic
oul

dispar fără urmă
înspre nevăzutul
punctelor de fugă
sferic circumscrise
adevăruri cheie
retopite lacăt
porţilor promise
din centrul cu ţarcul
structurat idee
dincolo de drumul
convergent
cu strada
înfundată-n piaţa
unde don quijote
stând pe obeliscul
ax
eternităţii

sună veşnicia
chiar cu telefonul
mort

din punctul fix

şi ce de bucurie
să visezi
pe-acolo
că dor de cuvinte
eşti

plin de culoare

sărind printre note

chiar pe piedestalul
razei orbitoare
pictând în tăcere
scriind chiar şi versuri
cu un simplu pix

ar fi fost posibil
din copilărie

mie
veşnicia
mi-a dat telefonul
doar că
din păcate
ca un nătăfleaţă
i-am pierdut prin viaţă
numărul prefix

picătură a gândului

picătură a gândului
de sânge
picătură a gândului
de poftă de viaţă

doar viaţa te poate înfrânge
doar viaţa
din moarte
spre viaţă te-nhaţă

doar viaţa
nebuna
smintita
amara

doar viaţa
sublima
spectaculara

dau liniile palmei

dau liniile palmei
mâna
cu liniile privirii tale
soare

norii
nu cad niciodată-n genunchi
plutesc mereu în picioare

până-n găleată
îmi umple prin suflet
fântâna

când luna
când norii

stelele nu
stelele nu

cântă marşuri funebre
fanfarele timpului

în aceste zile
grave
de sărbătoare
prezentul
presară peste eternităţi
atoluri umplute răstimp
până în gât
cu albastruri fosforescente
îmbietoare
catalogându-le
după abisuri
textură
durată
culoare

sau paspartu
sau paspartu

moartea-şi prelinge rugina
printre supapele sângelui
înspre motoare

viaţa zâmbind
îşi înteţeşte pasul
cu şi mai multă poftă
de drum

etern
şi eternă
biruitoarea

sacul din piele şi unghii
îşi schimbă-n obraji
pentru o clipă

spre veşnicie
paloarea
înspre un rece de ceară

sufletul nu
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ÎN CERC

Am o umbrelă roşie
ca primăvara din inima mea
De fiecare dată când o rotesc răsare
soarele.

Mama zice că e magică
Dar mama nu mai e...
şi iar am plecat fără ea.

Ochii tăi iubesc ploaia,
nu-ţi aminteşti de ce.
Numai că ploaia, mă iubeşte pe mine.
Îşi întinde braţele umede
şi mă cuprinde până la piele
şi îmi sărută fruntea,
cu buzele verii ce se stinge.
Eu iubesc să alerg,
cu tălpile goale,
prin iarba aducerilor aminte,
poate-poate voi găsi
bucuria clipelor
când ne ţineam de mână.
Alea înghesuite
într-un colţ al sufletului
ca o pereche de pantofi,
vechi, uitaţi în ploaie...

Uitarea, însă, te iubeşte pe tine,
cel ce ai rătăcit drumul
către copilărie...

AMPUTAŢIE

Am mai scos din mine o vară.
Chirurgical.
Am tăiat-o felii
cu bisturiul ruginit al timpului.
M-a durut...
cu fiecare zi,
cu fiecare drum,

dar le-am scris povestea pe piele
să nu uit nimic!

Dimineţile mi le-am însemnat
la ochiul drept –
cu el privesc către ceasul deşteptător,
şi pe degetele mâinii drepte
cu care fac cafeaua;

Amiezile mi le-am însemnat
pe frunte –
încercând să înfrunt
un timp pus pe glume,
şi la colţul gurii
unde zâmbetele
s-au încovoiat
sub greutatea dezamăgirilor...

La tâmpla stângă
am însemnat serile –
să pot număra
supărările de peste zi
şi pe degetele mâinii stângi
cu care am împărţit bucuriile...

Nopţile, însă,
mi le-am însemnat în suflet
unde iubirea
şi-a purtat paşii
în drumul ei către mâine
să nu uit grijile ce m-au ţinut trează;
Şi le-am cusut cu firul roşu
al aducerilor aminte
tors din inima unde speranţa
încă mai pâlpâie –
lumină de veghe
a celei ce încă sunt

PUNCT ŞI DE LA CAPĂT

M-ai lăsat să cred că pot.
Îmi spuneai: scrie literele,
începe cu A!
De la Adam încoace toţi au ceva de
spus,
deşi prea puţini ascultă...

Scrie literele şi alege cu ce să începi,
îmi repeţi,
dar literele nu se aleg singure,
iar eu sunt veşnic nehotărâtă.
Nu-mi aduc aminte când
am putut alege ceva...
Poate M-ul de la mărul acela roşu,
deşi nu l-am ales eu,
mi-a fost sugerat.
Şi azi plătesc păcatul de a fi ascultat
sss sugestia de a-l gusta.

Mă întreb de ce dialogăm;
ar trebui să fii supărat şi totuşi...

Am să aleg M de la Maria,
poate pentru că îi poartă numele
şi păcatele noastre au curs prin ea,
şi s-au ridicat ca o rugăciune vie la cer,
ce se întoarce zilnic în M-ul unui
mâine...

Îmi spui că pot, dar eu nu mă pot
hotărî!
Poate ar trebui să le iau la rând,
poate fiecare din ele are să îmi spună
ceva
sau poate eu voi găsi ceva
să le spun lor...
poate.
Dar tu ştii mai bine,
întotdeauna tu ştii mai bine...
Şi nu oboseşti niciodată!

MÂINELE MEU E BOLNAV!

Mâinele meu e bolnav!
Are o durere sus,
în colţul stâng,
sub palma de pământ
ce sângerează.
M-ai înghit o lună,
 pastilă albă ce mă ţine trează
şi mă plâng,
absurd,
acestui timp.

Am obosit de atâta boală...
m-au copleşit speranţe futuriste,
ce tot inrup prin pietrele zăcânde
pe coşul de răchită
ce-l port în piept.
Dar ape se revarsă
pe străzile pământului meu,
din afară spre înăuntru
să le înăbuşe ţipătul.
Inutilă luptă...

Mâinele meu e bolnav!

Ştii, iobăgia nu a fost abolită,
există încă în adn-ul nostru.
Ca un ghipe înfipt adânc.
Suntem robii propriilor alegeri...
Truditori în slujba unui destin ales, dar
neasumat.
Iobăgia încă există.
O renegăm şi doare... sus
în colţul din stânga al pământului
ce ţipă înăbuşit.

Mâinele meu e bolnav...
Incurabil.

GABRIELA-MIMI
BOROIANU
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PANTUM   I

Râde toamna-n pieptul dimineţii
pe ferestre brumele se-aprind
mă retrag în foaie ca poeţii
versurile pe ascuns mă prind

Pe ferestre brumele se-aprind
împletind şuvoaie de culoare
versurile pe ascuns mă prind
mă aruncă-n suliţi reci de soare

Împletind şuvoaie de culoare
dealurile-n frunze aspre bat
mă aruncă-n suliţi reci de soare
gândul cel cu soare descântat

Dealurile-n frunze aspre bat
hohote ce ameninţă-a iarnă
gândul cel cu seară descântat
pat cu vise-ncearcă să aştearnă

Hohote ce ameninţă-a iarnă
pe cărări în stoluri rătăcesc
pat cu vise-ncearcă să aştearnă
draga mea în somnul ei zeiesc

Pe cărări în stoluri rătăcesc
zburătoare-n echinocţiu cântă
draga mea în somnul ei zeiesc
mă atrage diavolesc de sfântă

Zburătoare-n echinocţiu cântă
viaţa cu izbucul sub izvor
mă atrage diavolesc de sfântă
ziua care freamătă de dor

Viaţa cu izbucul sub izvor
prinde cerul în oglinda-i vie
ziua care freamătă de dor
freamătă în mine-a poezie

Prinde cerul în oglinda-i vie
anotimpul gândului lumesc
freamătă în mine-a poezie
ah, în câte patimi mă topesc!

Anotimpul gândului lumesc
linişteşte cu răcori poeţii
ah, în câte patimi mă topesc!...
râde toamna-n pieptul dimineţii.

PANTUM   II

Eu tai cu pana setea din strâmtori
dur dăltuiesc în vâsle cutezanţa
urc în izvor covor sonor de flori
din constelaţii îmi aleg Balanţa

Dur dăltuiesc în vâsle cutezanţa
ochii se-aprind, privirea-i abisală
din constelaţii îmi aleg Balanţa
mă-ndeamnă primăvara triumfală

Ochii se-aprind, privirea-i abisală
din goluri gânduri se întorc în muguri
mă-ndeamnă primăvara triumfală
tu, pe sub frunte, rece să te guduri

Din goluri gânduri se întorc în muguri
ies cerbi şi ciute, ţapi şi căprioare
tu, pe sub frunte, rece să te guduri
ca abur viu să sufli spre strâmtoare

Ies cerbi şi ciute, ţapi şi căprioare
însemn luminii  fraged căutând
ca abur viu să sufli spre strâmtoare
pe vâsle şi pe aripi mari mă vând

Însemn luminii  fraged căutând
deschid vieţii  inima în verde
pe vâsle şi pe aripi mari mă vând -
preţul vernal mă află şi mă pierde

Deschi vieţii  inima în verde
urc în izvor covor sonor de flori
preţul vernal mă află şi mă pierde…
eu tai cu pana setea din strâmtori !

PANTUM   III

Plânge cerul viu în alb ropotitor
clopotele norilor răsună
iarna troieneşte dorul după dor
s-a ascuns Iubita-mi după Lună

Clopotele norilor răsună
catedrala  iernii cerne  ger şi vânt

s-a ascuns Iubita-mi după Lună
unde ţese noaptea sensuri în cuvânt

Catedrala iernii cerne ger şi vânt
gheaţa taie-n versuri orice rană
steaua ei renaşte caldă pe pământ
noaptea-i sân, e coapsă de codană

Gheaţa taie-n versuri orice rană
aşteptarea rupe timpul în prezent
noaptea-i sân, e coapsă de codană
dimineaţa-n haruri se desface lent

Aşteptarea rupe timpul în prezent
pe senin poeţii rugăciuni vor scrie
dimineaţa-n haruri se desface lent
iar se lasă-n suflet zvon de poezie

Pe senin poeţii rugăciuni vor scrie
iarna troieneşte dorul după dor
iar se lasă-n suflet zvon de poezie …
plânge cerul viu în alb ropotitor !

PANTUM   IV

A scrie cu suflet pe cer nu-i  uşor
pe toarta vieţii scrisul rămâne
din duh şi har împleti-se-va nor
azi, dinspre ieri, e gândul spre mâine

Pe toarta vieţii scrisul rămâne
prin cer fac jocuri îngeri păzitori
azi, dinspre ieri, e gândul spre mâine
timpul se află-n orice, uneori

Prin cer fac jocuri îngeri păzitori
rotesc prin mii de vieţi nemurire
timpul se află-n orice, uneori
scrisul înalt e prins în rotire

Roteşte prin mii de vieţi nemurire
scribul cu jocuri şi vers început
scrisul înalt e cuprins în rotire
e vinul în cana din care-am băut

Scribul cu jocuri şi vers început
va privi dintre stele în jos
e vinul în cana din care-am băut
dor şi speranţă în iz tămâios

Va  privi dintre stele în jos
prin cheutoarea sânilor femeii
dor şi speranţă în iz tămâios
e apa – vin din Caana Galileii

Prin cheutoarea sânilor femeii
din duh şi har împleti-se-va nor
e apa – vin din Caana Galileii …
a scrie cu suflet pe cer nu-i  uşor !

IOAN DAN BĂLAN
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CENUŞĂ DE TRANDAFIR 25

Străină-mi pare carnea de pe mine
Şi-n ea îmi stau amare zile închise
De nu te văd şi nu-mi apari în vise
Curge ca sânge crivăţul prin vine!

De coapsele-ţi ce  ard câmpii şi grâne
Ce să mai zic: mor greieri şi lăcuste,
Privirile ţi-s acre şi  înguste
Şi-n piept duci  lumea-ntreagă,
Făr-de-mine!

CENUŞĂ DE TRANDAFIR 26

Închisă-n gând ca sâmburele-n nucă
Şi-n suflet mi eşti cât dragul
ierbii-n verde –
M-aş da în ochiul tău spre a mă pierde
Şi inimii-ţi cât vrerea-i să mă ducă!

Te caut până unde nu mai eşti
Cu toate cele care nu mai sunt
Dar greu ajunge-n ochii tăi celeşti
Rea carnea-mi poleită cu pământ!

Mă las-atunci pe coapsă să-ţi rămân
Cât cântecul de greiere prin fân
Iar doamna-a ochiului meu dacă-ţi pasă:
Să bea cu mine, moartea o mai lasă!

CENUŞĂ DE TRANDAFIR 27

Bilet să-mi iei spre inimă-ţi, doar dus
Plătit de zări şi cu miros de fragă,
Pe el să scrie că mi-eşti ziua dragă
Şi  noaptea că  te vreau,
dar nu-i de-ajuns

Ca să rămâi în gândul ce te-am pus
Până de tine ochii o să-mi tragă
Ca litera de scris, zidar de targă,

Să-mi urci ca apa, -n suflet până sus!

Şi nici nu ştiu ce să mai fac şi cum să
Te blând răsfăţ ca pe oglindă raza!

CENUŞĂ DE TRANDAFIR 28

Rău, Doamne,-ai pus făptura ei în mine
Ca pâine să  mă-nrupt din ea cea care
Din sufletu-mi îşi face rea mâncare
Şi ce e astăzi rost, mi-l pierde mâine!

De-o văzu-mi vrea, ascuns din el îşi face
Iar de-o aştept, aşteptul mi-i osânda,
Făptura ei îmi e făpturii pânda
Iar când nu-i ea, şi diavolu-i pe pace!

Şi de o plâng, nici ploii multu-i nu e
Iar de n-o plâng, neplâsu-mi
                                      stă-n nimica
Şi-n ce mai am curaj, îmi pune frica
Şi-n trupul meu păgân ea bate cuie!

Iar gând al meu năloagă dând spre ea
Cobor toţi îngerii spre-a o vedea.

CENUŞĂ DE TRANDAFIR 29

— Tu suflete al meu, ce nu ţi-i bine
Când ai la cine te gândi şi plânge
De-mi trec corăbii de suspin prin sânge
Şi nici nu ştiu ce vor şi nici la cine

Lacrimi să cer de vreuna nu-mi ajunge
În nopţi când simt că ziua nu mai vine
Şi răul roade binele din mine
Iar dorul tău pe-ntregul trup mă unge!

Ca un prăduitor te-aştept cu visul,
Cu inima, ca mugurul pe frunză –
Din mine să nu pleci, dubla-voi paza

Când dinspre îngeri tu-mi vei fi trimisul
Şi nici nu ştiu ce să mai fac şi cum să
Te blând răsfăţ ca pe oglindă raza!

CENUŞĂ DE TRANDAFIR 30

Şi stau cu înfloriţii meri şi nu mai vii

VIOREL
MIREA

Cum nu mai vine vara după vară
Şi orele din trupul meu, târzii,
Ca pe un câmp desţelenit mă ară!

Şi-s mut ca un pustiu de dor de apă –
Vocea mi-au luat-o păsări să te strige
Şi văzu-mi după tine-n zări tot sapă
Iar cerul mov,  fără zăpezi mă ninge!

Dar florile de-acum sunt acre poame,
Nici păsări, vai, nu te mai cheamă-n cânt
Şi aşteptarea mea de tine doarme
Şi de mă uit pe cer, văd tot pământ!

CENUŞĂ DE TRANDAFIR 31

Nici nu gândiţi că nu la voi ni-i gândul
Când întristări în voi şi-n cărni vă zace
Cu primăveri v-aducem stări de pace
Ca şi mai repede vă vie rândul.

Să vă întoarceţi în ce vieţii-i place
Şi-apoi, chiar ei, voi să-i mâncaţi
flămândul;
— Hai, c-avem treabă,

nu-i daţi nopţii pândul,
Căci boala-n voi, ca mierla-n

ierni va tace!

Ca floare-n pom, de dragă vi-i dorinţa
De-nvingător uitând topita boală –
Când ceva drag în voi tot urlă: scoală!

Voi doar spre asta să vă-ntoarceţi fiinţa
Că-i mult făcutului, şi veţi pricepe
Că sunteţi zorii zilei care-ncepe!

CENUŞĂ DE TRANDAFIR 32

Câine să-ţi fiu, iar mie, tu, stăpână
Şi-n blânde zori eu să-ţi aduc vânatul,
Să fie-n el ce-n suflet mi-i înaltul
Ce te adulmecă pe tine până

Eu termin un suspin şi trec în altul
S-aduc mirosuri noi care mă mână
Să dau de tine, cum dă cer, de lună,
Să mă tot simt de sufletu-ţi legatul

Însă în zări, când coapsa lunii iese
Spre multul ei, de miră-se ţăranii,
Numai din flori, lătratu-mi fie lese

Ţinându-mă, cum zilele strâng anii
Şi-n zi ce pleacă, noaptea care vine
Ca lup la miel îţi fie gând la mine.

(Urmare în pag. 39)
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Era plecată într-o tabără cu
nepotul, Raul. Nu tocmai departe de
casă. Îmi zisese, la despărţire că, dacă
ajung în orăşelul ei, să o caut. Să îmi
vedeţi florile, insistase. Am găsit-o la
poartă, ieşise cât să-i ţină companie
unei femei care se oprise doar să îşi
recapete puterea, să poată continua
drumul. Femeia avea un trup peste
măsură de voluminos şi, umblând prin
vipia  amiezii, a făcut o pauză la poarta
ei, pe banca de sub un prun.

Casa Vidacilor se înşiră pe o
singură latură. În capătul dinspre

grădină se mai construieşte o cameră.
Cresc nepoţii, Raluca şi Raul, copiii lui
Ioji, fiul ei cel mic. Patru băieţi are
doamna Maria, numai că unul, asta-i e
durerea care nici în somn nu o slăbeşte,
s-a prăpădit. Era un om în toată firea,
împlinse patruzeci de ani, îmi spune
tocmai când ne aşezam la masa din
curte, largă, cu bănci încăpătoare din
lemn masiv. Să trec peste  o aşa tristeţe,
întreb ceva, repede mi se răspunde, şi
nu-mi ascund încântarea. Îi pică bine
doamnei Maria. „E ora prânzului. Am o
supă faină, cu flechiţe, încă-i caldă, şi o
tocăniţă.” Refuz, spunându-i o glumă.
Nu-i pică bine doamnei Maria. Nu
gluma, refuzul. Din casă iese unul dintre
fii, Ianika, apoi se arată nepoata, Raluca,
la scurt timp soseşte de la lucru şi Ioji.
Meseria lui nu aş putea, pentru nimic,
să o fac. Senin,  recunoaşte că nici lui,
la început, nu i s-a potrivit. O fi
adevărat? Sau doar vrea să îmi arate că
mă poate înţelege.

În familia Vidacilor toţi au plăcerea
rostirii. Dar ca doamna Maria mai rar.
Din cuvânt în cuvânt, povestind, îi
înfloreşte iar un zâmbet. E atât de
expresivă!  Aşa a fost croită, altfel în
viaţa ei au încăput destule dezamăgiri.
Dacă le-am număra, pornind doar de la
Andrei Gruin, tatăl ei, un fost bărbier în
urbe, ar fi îndeajuns. Orfan de timpuriu,
abia ieşise din adolescenţă,  să învingă
singurătatea, s-a căsătorit. Soţia, la
numai câţiva ani, i s-a prăpădit şi s-a
dovedit, încă o dată, că doliul, nici pe
bărbat, nici pe femeie, la tinereţe nu-i
prinde. Până şi pentru asta trebuie să
îmbătrâneşti puţin. A rămas cu două
fete, mici-mici. S-a recăsătorit cu o
ardeleancă, a mai avut două fete, una
fiind doamna Maria. Un pic din
ghinionul tatălui a luat şi ea. A rămas
văduvă tocmai când venise vremea să
se bucure de câte realizaseră. Pe noi,
zice doamna Maria, tot Recaşul ne
cunoaşte, soţul a fost depanator de
televizoare, de electrocasnice, aproape
că a intrat în fiecare casă. Iar eu am fost
coafeză. Şi iar îi înfloreşte zâmbetul şi i

Casa Vidacilor
DUMITRU
OPRIŞOR

(Continuare din pag. 38)
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Întorsu-mi fie-mi în ce fui flăcău
Când nu ştiam că eşti dar vream să vii
Pe nopţi, pe zile, flori, pe morţi, pe vii
Şi te-aşteptam din ceruri, ape, hău!

Când pomul îşi da frunza-n desfătare
Speram că-n muguri, floarea te-ar găsi
Şi-n recea-mi umbră ce credeam

că-i soare
Îmi stai ascunsă cum e noaptea-n zi!

Şi timp trecu, cât creşte verde-n luncă
Şi-ntreb oraşe, sate, zări pustii:
—  Uita-va cineva dacă e-n ducă
Sau ştie cineva de va veni?

Pe într-o zi, ce dat a ştire nu mi-i
Când umbra mi se-ascute de pământ
De-o mai ajunge în chemarea humii-mi
Pe unde va pătrunde-n ce mai sunt?

se înseninează chipul.  Şi fiul Ianika s-a
întâlnit cu ghinionul. A vrut să se facă
aviator, a umblat taică-său cu el, spune
doamna Maria, peste tot, a trecut testele,
dar a fost respins. Cu doar câteva zile
înainte, două surori ale ei îşi depuseseră
actele să emigreze în Germania.
Nefericita întâmplare a lui Ianika, cel de
atunci, un adolescent zidit în bucuria
zborului, i-a încurcat, cumva, pista vieţii.
Într-o zi, că aşa a vrut soarta, Ianika a
plecat în cea mai lungă călătorie, La fel
de singur.

Un alt băiat îl are în Portugalia.
Ajunge acasă când poate, dar din
depărtarea asta doamnei Maria îi vine o
mare bucurie. Nepotul este, deja,
părinte, iar ea, străbunică. Doamna
Maria iar mă îmbie să mănânc, că e
prânzul, şi îmi repetă oferta. Primeşte
nelămurită, în pornirea-i sinceră, refuzul.
Promit că o să vin altă dată, cu timp, că
trebuie, este musai, îl avertizez pe Ioji,
să ne vedem pe îndelete. Vreau să îmi
povestească o zbatere de-a lui. Din care
niciodată nu va ieşi. Dacă din asta, fie
şi un singur bărbat ar învăţa ceva, tot ar
fi un câştig. A acceptat, că Ioji e un
mărinimos.

Se aude, zdranc, poarta, dar nu se
vede încă cine a trântit-o. Se iveşte pe
alee Raul, se întoarce de la şcoală, cu
pas agale, vine pe lângă şirurile de flori
ale doamnei Maria. E îmbufnat, salută
şi se varsă, mai durduliu cum este, pe
bancă. Doamna Maria, delicata,
răbdătoarea, grijulia, îngăduitoare până
dincolo de iertare îl scoate din stare:
„Raul, cine a venit pe la noi?” Ne-am
cunoscut în tabără, cu un an în urmă,
mă însoţise pas cu pas, curios să afle ce
notez şi pentru ce, deschis şi
comunicativ, ca toţi Vidacii. Raul e un
pic suferind, e atins de ceva incurabil.
Aşa a dictat soarta. „Raul, cine a venit
pe la noi?” îi repetă  doamna Maria. Se
împacă dintr-o dată cu el. Nimic nu-i mai
atins de sinceritate decât îmbrăţişarea
– încape într-o secundă – venită de la
un  copil.

E plină de viaţă casa Vidacilor.
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