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Fie că o recunoaştem, fie că nu, cea mai mare
putere de manipulare o are cuvântul, omul fiind,
până la un punct, rezultatul lecturilor sale. Până la
un punct, adică până în momentul în care reuşeşte
să se desprindă de cunoaşterea acumulată de la
alţii şi începe să se gândească pe sine cu propriile
sale gânduri, să se zidească întru fiinţă bazat pe
propria cunoaştere. De aici încolo el devine ceea
ce gândeşte. Şi nu mai rămâne decât foarte puţin
între cel care gândeşte şi cel care este. O mică
barieră pe sub care sau peste care nu se poate
trece fără ajutor divin. Acordat, desigur, numai
celor cu o gândire pozitivă, eliberată de orice urmă
de egoism. Iar cercul se închide aici: omul devine
ceea ce este sau cel care este. Salvat de propria sa
gândire, el devine sau redevine acel unu în care
toţi se regăsesc. Marele singuratic, adevăratul
singuratic, care nu mai poate comunica decât cu
sine însuşi. Şi o face, cum altfel, decât prin cuvinte,
pe care şi le lasă moştenire lui însuşi.
Pentru a reveni la lecturi şi la importanţa lor,
vreau să vă spun că în tinereţea mea, pe când
făceam parte din “Şcoala de poezie de la Lugoj”
şi aveam atâta timp de pierdut prin cafenele,
prin baruri, încât viaţa şi veşnicia îmi păreau a
fi una, ne întrebam unii pe alţii ce am mai citit.
Ferească Dumnezeu să fi spus că ai citit un autor
despre care n-a auzit nimeni! Ţi se recomanda
imediat o lungă listă de autori, mai mult sau mai
puţin contemporani, şi erai trimis acasă pentru
lecturarea lor. Se părea că mai important decât
ceea ce scriai era ce anume ai citit. Iar asta fără a
conştientiza că omul este, până la un punct, cum
spuneam mai sus, rezultatul lecturilor sale.
Astăzi, dacă cineva m-ar întreba dacă l-am
citit pe Leucip din Milet, să zicem, sau pe Erik
Axel Karlfeldt, ca să dau doar două exemple, i-aş
răspunde cu nonşalanţă: Nu, pentru că nici ei nu
m-au citit pe mine.
I-am preferat întotdeauna pe autorii care “m-au
citit” şi în care mă regăsesc întotdeauna. Ştiu că
unui om îi este imposibil să citească într-o viaţă
tot ce s-a scris înaintea lui. Iar dacă prin reducere
la absurd s-ar putea face asta, cum rămâne cu ce
se va scrie după el? Va fi el mai sărac spiritual din
această cauză? Nicidecum! Iată de ce lecturile
care ne formează sunt atât de puţine şi atât de
importante. Dar mai importantă decât toate mi se
pare a fi desprinderea de ele. Pentru că numai prin
gândirea proprie se ajunge la propria devenire.

“Superficialitatea
care ne
caracterizează
creaţiile este
compensată doar
de seriozitatea
disputelor şi
scandalurilor în
care ne implicăm
cu toată fiinţa.

Marea literatură,
în care noi, românii,
cu mici excepţii,
nu am excelat
niciodată, devine
din ce în ce mai
inaccesibilă, câtă
vreme minimalismul
şi mizerabilismul
din zilele noastre
nu conduc nici
spre literatura
adevărată, nici
spre adevărata
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Ilustrăm acest număr cu lucrări semnate de
pictorul Daniel Bulimar Henciu

opiniile noastre

Tot caut şi caut în viaţa literară românească pe
cineva care să o înţeleagă şi să explice de ce este
ea aşa cum este şi nu cum ar trebui să fie. Scriitori
pe care îi consideri repere în literatură şi în a
căror operă aproape că poţi vedea unite înălţimile
spiritului cu adâncurile finţei umane se dovedesc
a fi în viaţa literară nişte personaje oarecare, cu
sentimente şi atitudini josnice. Te întrebi atunci,
cu îndreptăţire, dacă o operă poate fi valoroasă
când autorului îi lipseşte valoarea. N-aş vrea să
generalizez, dar nici să dau astăzi nume care vor
fi înlocuite mâine cu altele. Pentru că, dacă nu
au o problemă cu gloria, cu supremaţia literară,
scriitorii români inventează altele şi altele, parcă
dinadins spre a anima o viaţă literară monotonă,
în detrimentul viabilităţii operelor proprii.
În ceea ce ne priveşte, vreau să repet, suntem o
revistă a unirii scriitorilor din România,
nu a dezbinării lor. Iar dacă facem uneori vorbire
despre probleme ivite între ei, nu ne gândim
decât că astfel contribuim la rezolvarea acestora.
Dacă scandalul provocat la începutul anului cu
acordarea premiului de poezie “Mihai Eminescu”
ar fi fost oprit la timp şi cu înţelepciune, nu s-ar fi
ajuns în situaţia de astăzi, când se cere imperios
reforma USR, când Eugen Simion este suspendat
din Uniune, iar Gabriel Liiceanu a demisionat. În
loc să-şi vadă de operă, scriitorii români îşi plătesc
poliţe unii altora. Iar valoarea literaturii se reflectă
în valoarea pieţii de carte. Dacă e să luăm doar
ţările din Estul Europei, cum arată dl Liiceanu în
articolul său de pe contributors: http://www.
contributors.ro/cultura/de-ce-mi-am-dat-demisiadin-uniunea-scriitorilor/ , în Polonia aceasta este
de 730 de milioane euro pe an, în Cehia, de 432
milioane euro, în Ungaria, de 230 de milioane
euro, în Romania, de 60-70 de milioane euro, în
Bulgaria, de 50-60 de milioane euro. Am mai găsit
un aspect interesant în motivaţia dlui Liiceanu
privind demisia sa din USR: dacă în prezent
uniunea are 2600 de membri, în perioada ei cea
mai fastă (1926-1932), când era condusă de Liviu
Rebreanu, Societatea Scriitorilor Români avea 18
membri de onoare şi 155 membri activi. Aceste
cifre împreună cu cele de mai sus spun totul despre
situaţia în care se află scriitorimea română.
Dar să trecem şi la lucruri care merită mai multă
atenţie. În revista Luceafărul, nr. 2/2015, găsim
un amplu eseu semnat de Dan Cristea despre
Ţara pustie (The Waste Land) a lui T. S. Eliot.
Fără a-mi permite să comentez consideraţiile
criticului privind imaginile obsedante din acest
mare poem, o adevărată piatră de încercare pentru
poeţi, dar mai ales pentru critici, mă folosesc de
această ocazie pentru a-mi expune propria părere
despre creaţia lui Eliot. Neluând în calcul notele
pe care autorul le aşează în final, The Waste Land
rămâne un poem care nu poate fi înţeles, cum ar
spune Ion Mureşan, pentru că el îşi are rădăcinile
în Upanişade, în Vechiul Testament, în Ovidiu,
în Dante, în Confesiunile Sfântului Augustin sau
chiar în scrierile unor autori contemporani lui

Eliot. Nenumăratele referinţe la personaje şi epoci
istorice par să îngreuneze lectura poemului dacă nu
avem în vedere gândirea atemporală a autorului,
pentru care “timpul prezent şi timpul trecut/sunt
probabil amândouă prezente în timpul viitor,/ iar
timpul viitor este conţinut în trecut.”
Având astăzi în faţă întreaga operă a lui Eliot, se
poate spune că The Waste Land e mult mai uşor
de înţeles prin prisma poemelor ulterioare, pe
care eu le-aş considera un fel de note explicative
ale marelui poem. Un singur exemplu: după ce
vorbeşte, în partea I. Îngroparea mortului, despre
Marinarul Fenician înecat şi despre “ceva ce-mi
este oprit să văd”, într-o foarte abilă interferenţă
de planuri lirice cu aluzii la o existenţă superioară,
Eliot trece, fără nicio justificare în aparenţă, de
la “Nu-l găsesc pe Spânzurat” la “Teme-te de
moartea prin apă!”. Ce legătură au aceste două
versuri, aşezate unul după altul, e greu de spus.
Dar, cum într-un Ireal City totul devine logic şi
posibil, găsim răspunsul în Dry Salvages, din
cele Patru quartete: “Râul există în fiinţa noastră,
marea peste tot/ în jurul nostru”.
Poezia lui Eliot este dificilă pentru că ea se
situează la intersecţia atemporalului cu timpul.
O spune chiar el, tot în Dry Salvages, dar în
partea a V-a: “Curiozitatea oamenilor cercetează
trecutul şi viitorul/ Şi se cramponează de
această dimensiune. Dar să intuieşti/ Punctul de
intersecţie al atemporalului/ Cu timpul - aceasta
este ocupaţia unui sfânt - / Ba nici măcar ocupaţie,
ci ceva dat/ Şi primit, într-o întreagă viaţă de
moarte în iubire,/ Ardoare şi abnegaţie şi umilire
de sine”. Din acest unghi privite, lucrurile par cu
totul altfel, ireale pentru omul obişnuit, pentru
care ţara pustie e doar un tărâm îndepărtat
al morţii, nu realitatea însăşi, descrisă superb în
versurile: “Pe Podul Londrei se scurgeau atâţia
oameni, atâţia/ Încât nu mi-ar fi trecut prin minte
că moartea ar putea nimici atât de mulţi”.
Acelaşi lucru îl vor spune peste ani Montale, în
Quaderno di quattro anni: “Unica ştiinţă care stă
în picioare/ escatologia/ nu e o ştiinţă, ci un fapt/ de
fiecare zi”, sau Elytis, într-o confesiunea sa privind
scrisul: “Iată de ce scriu: pentru că poezia începe
de acolo de unde ultimul cuvânt nu-l are moartea”.
Şi exemplele ar putea continua. Dar, fără intenţia
de a minimaliza valoarea literaturii române (care,
fără Eminescu, Arghezi, Blaga, Bacovia, Nichita
Stănescu, Sorescu sau Mazilescu, nici n-ar exista),
mă întreb adesea dacă pot cita ceva asemănător
din creaţiile autorilor români de azi. Răpunsul
este însă, mai de fiecare dată, negativ. Pentru că
superficialitatea care ne caracterizează creaţiile
este compensată doar de seriozitatea disputelor şi
scandalurilor în care ne implicăm cu toată fiinţa.
Iar marea literatură, în care noi, românii, cu
mici excepţii, nu am excelat niciodată, devine din
ce în ce mai inaccesibilă, câtă vreme minimalismul
şi mizerabilismul din zilele noastre nu conduc
nici spre literatura adevărată, nici spre adevărata
cunoaştere. 		
Nicolae SILADE

confirmare de primire

Marius Constantin Stîngu: Volumul dvs.
de poezii, Zbor de cuvinte, apărut la Editura
Marineasa, Timişoara, 2014, pe care l-am primit doar
spre lectură graţie doamnei Mariana Rusu, cuprinde
versuri scrise în dulcele stil clasic, cu o bogată paletă
tematică şi un amplu spaţiu de desfăşurare. Fie în
microcosmos, fie în macromoscos, fiinţa umană,
mereu întrebătoare, încearcă să descifreze misterul
existenţei şi îşi caută rostul în “eterna simfonie”. Nu
vă preocupă forma în care se aşează versul, pentru că
vi se pare mai important mesajul pe care doriţi să îl
transmiteţi cititorului. Şi o faceţi cu dezinvoltură, în
absenţa oricăror zorzoane stilistice, care ar îngreuna,
în opinia dvs., lectura. Abordaţi cu lejeritate marile
teme ale poeziei dintotdeauna, fără pretenţia de
a fi original. Pentru dvs., versul curge asemenea
unui râu în câmpie, liber, chiar dacă în forme fixe,
şi transmite, fără ocolişuri, exact ceea ce doriţi să
transmită: gândurile dvs. cele mai profunde.
Ioan Cârja: Vă mulţumim pentru urările care
însoţesc volumul recent primit tocmai din California
şi vi le întoarcem înzecit. Colecţia dvs. de nuvele,
intitulată Contur, ne-a surprins prin faptul că, deşi
a văzut lumina tiparului la... printer, urmează să fie
multiplicată la o editură din Timişoara. Este vorba,
aşadar, de un exemplar de semnal, care numără nu
mai puţin de 140 de pagini, dar care arată ca o carte
adevărată. Nu am mai întâlnit, vă mărturisim sincer,
atâta atenţie acordată cărţii. Sperăm că şi cititorii

dvs. vor fi la fel de grijulii. Dintre cele trei nuvele care
dau Contur volumului, Fereastra lugojeană, Mary
de la Năsăud, Căţelul preşedintelui, cea mai tare ni
s-a părut a fi prima, în care se face vorbire despre o
dragoste “computerizată”, finalizată cu sinuciderea
protagoniştilor şi moartea computerelor. Interesantă
e şi Mary de la Năsăud, o paralelă subtilă între
demonii negri din evul mediu şi dracii roşii din epoca
de aur. În rest, tovarăşi de partid, revoluţionari şi
agenţi KGB infiltraţi la Casa Albă. De citit!
Mihaela Aionesei: Volumul dvs., Insomniile
bufniţei, Editura Eurostampa, Timişoara, 2014,
conţine versuri care nu ies din tiparul obişnuit.
Deşi în exerciţiu de stil spuneţi: “nu m-am jucat
de-a poezia”, ceva mai încolo, în începuturile m-au
obosit, vă întrebaţi: “până când Doamne/ până când
să cânt balade greierilor/ iarna”. Aveţi dreptate,
începuturile sunt mai mult decât obositoare, am
spune că sunt de-a dreptul dureroase, iar a cânta
balade greierilor, fie iarnă, fie vară, e o misiune,
recunoaştem, dificilă, atâta vreme cât aceştia se
bucură de mult mai multe like-uri.
Luminiţa Cojoacă: Din tot ce scrieţi, suntem
nevoiţi să remarcăm insistenţa dvs. de a publica tot
ce scrieţi. Deşi ne-am ţinut tare în privinţa valorii, am
cedat insistenţelor dvs şi am publicat un mic grupaj.
V-am dat un deget, cum se spune, iar acum ne vreţi
mâna toată, cerându-ne să publicăm un grupaj mai
amplu din aceleaşi poeme. Acum nu mai cedăm.
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1. Angela Marinescu,
Angela Marcovici
Nici unul dintre poeţii importanţi din ultimele decenii nu
pare atât de legat de prezentul
literaturii ca Angela Marinescu.
Nici unul nu trăieşte o mai
necruţătoare întoarcere către sine
ca Angela Marinescu. Întoarcere
către sine, distrugere a Eu-lui
poetic, anihilare a dreptului de
a fi împreună. O întoarcere
către un corp care este deformat,
dizgraţios, care îşi trăieşte cu
voluptate autodistrugerea. Şi nici
unul dintre poeţii din ultimele
decenii nu a fost întâmpinat cu
atâtea superlative ca Angela Marinescu: ”O rugăciune-spovedanie,
tragică şi sfâşietoare, încheie parcursul liric şi moral al Angelei
Marinescu şi ea reprezintă o pa-

Succesiuni:
Angela Marinescu,
Moni Stănilă

etică este, în opinia mea, una de
origine rimbaldiană, cu fulguraţii
care se exprimă nu prin cuvinte
pline de sens ori constelaţii verbale
complexe, ci prin vocabule scurte,
concrete, imediate, violente. O
poezie insolită, maladivă, sălbatică”, spune Mircea Martin, în
discursul ţinut la acordarea Premiului Naţional de poezie „Mihail
Eminescu” Angelei Marinescu.
Poezia „insolită, maladivă,
sălbatică” a Angelei Marinescu
a modelat, în aceste timpuri ale
fragmentării, literatura postdecembristă. Nici un autor român
nu a avut un ecou mai puternic în
literatura tânără de azi.
Numeroasele interviuri care i
s-au luat ocolesc, uneori cu delicateţe, biografia. Doar Nicolae
Ţone o roagă să-i povestească
despre ai ei „pe larg”. „Fac parte,

boala mea a trecut, inevitabil, în
poezia mea. Şi, târziu de tot, când
am ajuns la vindecare, poezia mea
a luat în mine locul bolii mele”, va
spune în acelaşi interviu.
„Poezia a luat locul bolii mele”,
poezia vrea să vindece fisurile?
Ruptura? Am citit că ar fi apărut
volume semnate Angela Marcovici.
Sunt ale Angelei Marinescu? Poeta
s-a întors la numele ei.

2. Moni Stănilă. Sacralizarea
şi desacralizarea cuvântului
Atunci când se scrie despre Moni
Stănilă se trece prea uşor peste anii
ei de educaţie religioasă. Se trece şi
peste Facultatea de teologie, cu un
master în Studii biblice (disertaţia,
sub conducerea lui Ioan Ică jr. se
intitula „Resacralizarea cuvântului

miniepistole
18
mi-am băut cafeaua mi-am fumat ţigara am închis feisbucul şi
am ieşit să văd cum vine primăvara peste lume am ieşit să văd
cum înfloreşte magnolia am ieşit să văd ce mai fac albăstrelele
pe câmp ce mai face câmpul sub invazia de toporaşi şi narcise
am ieşit să văd să mă văd pentru că numai ieşind din tine însuţi
te poţi vedea pe tine însuţi şi da numai ieşind din tine însuţi poţi
să te întorci în tine însuţi cel care eşti şi acum şi totdeauna şi iată
şi iată-mă în vizită la firul de iarbă cel trecut prin cinci anotimpuri
iată-mă în cel de-al cincilea anotimp despre care vorbea rimbaud
iată-mă în cea mai crudă dintre luni cum spunea t. s. eliot iată-mă
iată-mă viu după moarte cu moartea pre moarte călcând cum se
spune despre isus cristos cel care cu adevărat a înviat dar cum
dar cum a înviat nimeni nu ştie doar firul de iarbă
ivit în aprilie deasupra mormântului gol

Nicolae SILADE

nicolaesilade.blogspot.com

gină de mare poezie, cu care aş fi
vrut să-mi închei recenzia la una
dintre cărţile cele mai originale
apărute la noi în ultimele decenii”,
scrie Nicolae Manolescu.
“Ce altceva aş fi putut face decât
să aştept cu o nerăbdare masochistă
noile doze, căci de patru decenii eşti
dealerul meu de uimire. În tot acest
timp, dar chiar în tot acest timp, spun cu gândul la atâţia poeţi care
şi-au pierdut suflul, s-au muiat,
acomodându-se, conformându-se,
aderând la convenţii şi la ei înşişi,
- nu ţi-ai domolit elanul negru al
destruc-ţiei. Ai riscat fără încetare, ai
aruncat în criză categorii, precepte şi
habitudini critice, ai călcat în picioare
interdicţii, ai ultragiat şi blasfemiat,
şi ai păşit cu sumbră indiferenţă
peste mormanele de gunoi ale
bunului-simţ estetic: ”Şi peste toate
acestea trăiesc eu/ Aprinsă, rănită
mereu”, adaugă Eugen Negrici întrun omagiu aniversar.
„Angela Marinescu face din poezia sa ultimă locul unei treceri
organice de la neomodernism la
postmodernism, dar „vâna” ei po-
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din partea tatălui, din familia
lui Simion Marcoviciu, primul
intelectual mare al Banatului.
Eminescu se pare că a tras la el
când a trecut prin Banat. Toţi
urmaşii lui Simion Marcoviciu au
devenit preoţi şi pentru că biserica
din Nădlac, de unde ne tragem,
era sub jurisdicţia Bisericii de la
Belgrad, toate numele de preoţi au
fost sârbizate. Strămoşii mei din
Marcu au devenit Marcovi-ciu.
Prenumele lor erau, însă, Vichentie, Simion, Marius, Tiberius etc.
Biserica din Nădlac era construită
din banii familiei mele”.
„A trăi ruptura” înseamnă nu
doar ruptura de o aristocraţie a
Banatului, ci şi de un şir de boli:
ale tatălui, ale mamei, ale ei.
„Pentru mine, poezia însemna
viaţă, era sinonimul vieţii. Era
pandantul bolii care refuza să
obosească şi să mă părăsească.
Boala este o structură, scrisul este
o structură. Nu poţi scrie pur şi
simplu, trebuie să se întâmple
ceva pentru a scrie. Mie mi s-a
întâmplat boala mea, ceva din

şi afirmarea persoanei”), peste primul ei volum de poezie, Iconostas
(am citit undeva că şi-l renegă),
peste întâlnirea cu tinerii scriitori
basarabeni – o avangardă a contraculturii. Fără grabă privind
paginile scrise, descoperim în teza
de dizertaţie de la masteratul în
teologie un capitol care merita
dezvoltări: Resacralizarea cuvântului în contextul actual,
cu secţiunile: a) Ascultarea (condiţionată şi necondiţionată).
Gândul smerit al lui Hristos; b)
Spovedania: posibilitatea descoperirii propriei persoane; c) Tripla
orientare a spovedaniei (smerenie,
identitate, comuniune.
A fost profesoară de religie în
Ardeal, în Banat (la Jimbolia, în
vecinătatea poetului Petre Stoica),
apoi metodist la Casa de cultură a
studenţilor din Timişoara. Dialogurile cu tinerii creatori au trăit o
expansiune neobişnuită, finalizată
cu o întâlnire cu câţiva dintre cei
mai activi creatori din Republica
Moldova - vedetele unei avangarde literare - autori de cărţi, reviste, cenacluri contestatare.
Scriitori de vârf ai contraculturii, Alexandru Vakulovski (autorul
best-sellerului Pizdeţ, fondatorul
unui grup literar despărţit de toate
obişnuinţele culturii tradiţionale)
şi Dumitru Crudu (teoretician
şi practician, cu puţină vreme în
urmă, al Fracturismului) o aşază
pe Moni Stănilă la Chişinău, unde va prelua conducerea unui
cenaclu literar. Moni Stănilă va
deveni doamna Vakulovski şi va
edita, împreună cu prietenii ei,
reviste culturale.
La Chişinău exprimă acelaşi
dinamism ca în perioada românească. Scrie cărţi în care cultura
religioasă rămâne vie, dar respectă noile contexte.
postoi parovoz. confesiunile dogmatistei e un volum care
a atras atenţia şi laude repetate
din partea „generaţiei”:
„O bănăţeancă, născută în
Tomeşti de Timiş, îşi aşază la
începutul cărţii de debut un
celebru cântec rusesc, grafiat în
litere slavone, strecurînd, ca o
obsesie, o realitate ficţionată, cu
iz rusesc, uneori într-un joc de
cuvinte, cum ar fi RASputin, alteori
cu secvenţe din piaţa centrală din
Chişinău, doldora şi ea de aerul
rusesc sau mai exact sovietic,
încât, privindu-i şi portretul de pe
coperta patru a cărţii, eşti tentat

Cornel UNGUREANU
să spui că ai de a face cu o poetă
de dincolo de Prut sau chiar cu
o rusoaică convertită la aerul sas
al pieţei din Sibiu, şi el plutitor
prin poemele sale, sau la malurile
Begăi, pline de trandafiri, ori prin
Bucureşti, capitală europeană
excedată de aerul balcanic urât
mirositor ca bocancul unui cerşetor. Nonşalanţa îmbinată cu un
soi de lehamite furată de prin
filmele americane, noutăţile sau
reportajele apoetice, fuga prin
texte croşetate parcă pe site-uri sau
blog-uri, densitatea stărilor poetice mereu ratate, în stil douămiist, confesiunile făcute nimănui
şi tuturor, dar în primul rînd
sieşi, toate la un loc fac din cartea
poetei Moni Stănilă - postoi
parovoz. confesiunile dogmatistei - o prezenţă editorială
mai mult decât remarcabilă”.
„Prezenţa editorială” mai mult
decât remarcabilă nu era un debut,
ci consecinţa unei experienţe culturale şi spirituale care numeşte
altfel formarea scriitorului.
Volumul următor, saga/r/
m/a/th/a, are un motto din
Apocalipsa, 7:14 şi propune
întoarceri în timp şi călătorii prin
lumea de azi pentru a descoperi
zicerea din Apocalipsă:
„Aceştia sunt cei ce vin din
strâmtoarea cea mare şi şi-au
spălat veşmintele lor şi le-au făcut
albe în sângele Mielului”:
„nu citesc istoria din cărţi/ învăţ
din gurile bătrânilor la foc/ după
izbăvirea zilelor// dimineaţa culeg viile şi tai lemne/ când iese
luna cânt la tobe/şi tobele mele
au ornamente vii/ flori de prun
şi nori// şerpi cu clopoţei/ pitoni
şi cobre/ polen de crizanteme
pentru mâinile toboşarilor//....//
eu vin înaintea tuturor// pe mâna
stângă mi-am tatuat numărul/
de identificare al morţilor de
la Aiud/ pe dreapta iniţialele
evreilor din Varşovia/.../ suntem
aproape/ sunetul nostru de
victorie a înconjurat pământul/
precum odată Ierihonul”.
Cuvintele se descompun, versurile capătă geometrii noi, imprevizibile, vorbesc despre „altă lume”. Romanele mai noi scrise de
Moni Stănilă se hrănesc dintr-o
intensitate sentimentală - cu inserţii despre credinţă, religie, pagini
din cărţile sacre. În literatură,
Moni Stănilă evocă desacralizarea
lumii: o voce îngrijorată dintr-o
paradigmă a negativităţii.
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Andrei Zanca

poezie
un fir de iarbă
mă uit cu ochii inimii câtă vreme
tristeţea e un sol al iertării, într-adevăr
un coşmar, istoria, însă pe cine îl bântuie?
i-am văzut pe mulţi stingându-se
şi multora li se părea pe patul de moarte
că pierd un prieten drag, oare de ce
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Beatrice
Silvia Sorescu

ne simţim deodată atât de singuri
când facem ceva detestabil?
mă uit în jur
şi văd firele de iarbă unduind, încă
mai aud zumzetul albinelor - furnica
traversând încrezătoare trotuarul bântuit
aud bătaia de aripi a lebedelor noaptea
şi-nchid ochii în convalescenţa asta a durerii
trupul nu uită
şi nimeni nu se reîntoarce
în acelaşi loc pe care l-a părăsit.
tot astfel, între ceva ce sfârşeşte
şi altceva ce n-a început încă
există Nimicul fecund
de unde totul e posibil şi-n care
se stinge şi clipa asta de abis a înserării
nu poţi binecuvânta şi condamna în acelaşi timp.

manualul tăcerii
şi e ca şi atunci când te întâmpină
o făptură necunoscută, iar când
îşi înalţă ochii te înfioară din
abisul memoriei o amintire
tulbure ca o recunoaştere
şi nu e şi-ţi coboară-n piept
o povară ca o stinsă durere.
e ca şi atunci
când vezi pe stradă un bătrân
lângă câinele lui, împărţindu-şi între ei
moartea, ziua când doar unul din ei
va mai rămâne
şi simţi cum se lasă
în tine o scară de zgură.
e ca şi atunci când te opreşti pe un mal
contemplând îndelung curgerea apei
până când pe undele ei va tremura
răsfrângerea felinarelor
şi te reîntorci pe străzile goale
păşind pe aleea presărată
cu frunze şi-n prag
te întâmpină
tăcerea

şi totuşi te întorci cum se întoarce şi durerea
ca un fiu risipitor.

S-au dus anii...

cazanul lumii fierbe
şi nu se lasă potolit cu acest poem

S-au dus anii, mamă, s-au topit ca un fum,
Tu nu mai ai viaţă, nu mai ai drum,
Amintirea-ţi trăieşte în mine, lumină,
Eşti izvor care curge, dulce grădină,

ferestre deschise
casa mai este - locuită azi
de alţii şi-mi pare că aud glasul
Bunei chemându-ne la masă din
grădina, unde ne jucam, dusă şi ea de ape
imagini îngheţate pe o peliculă
derulându-se doar în inima mea, însă
cine se mai lasă pătruns de frumuseţe?
şi trec în nopţile cu neputinţă de domesticit
prin faţa lor, prin faţa caselor în care locuiesc
cei ce vor doar să trăiască
cei ce-ar trebui să se trezească
iar prin ferestrele deschise zăresc pe ecrane
chipul demnitarilor de azi, noateni
ţinând discursuri şi rânjind cu o siguranţă
ce-i dă de gol, cum pe femeile lor le trădează
degetele picioarelor, oare
să fie atât de aroganţi doar fiindcă
îşi ştiu spatele acoperit de forţa
demonică ce-i susţine?

niciodată

şi-o iau agale pe străzile ce-n zori dispar
cum dispare azi lira prin siberiile lumii.

stătea pe mal şi era atâta pace în el încât vărsta
nu mai conta. l-am auzit şoptind, gândurile
pot fi îngeri ori demoni

să-i fie lesne doar celui ce pleacă
greu celui ce mai rămâne în dimineaţa asta
fertilă ca solitudinea în care însuşi neantul şovăie?

şi era atâta aşteptare în jur încât păsările
amuţiseră şi deodată o dimineaţă senină
ca un gând divin, încât am luat-o agale
prin spusele mele
cum străbăteam odinioară pădurea copilăriei
când pe mica insulă de pe râu pescuiam
în fiecare martie într-o alertă marcată de
interdicţii - peştii urcau în bancuri
spre a-şi depune icrele.
azi insula nu mai este.
nici eu n-aş pescui marcat
de o altă alertă, lăuntrică, însă
pe atunci totul se afla sub
imperiul unei înfrigurări inocente.
azi ştiu - drumul sfârşeşte, calea niciodată.
înainte de înfiriparea timpului e nesfârşirea.
simt lângă mine umbra celui care ar fi trebuit
să fiu şi-a cărui mâhnire mă înfioară când
mă trezesc în zori.
niciodată nu există, îmi şopteşte o fetiţă.
surâde, mă ia de mână şi mă scoate
din acest text

S-au dus anii, mamă, ochii tăi albaştri, de cer,
Strălucesc stele albe, scump giuvaer,
Tata a-mbătrânit lăcrimând, mereu, după tine,
Mai trăieşte rostindu-ţi numele în suspine,
Tu eşti în raze, sus, nu mai poţi să cobori,
E iarnă grea, de departe, vin albe ninsori,
Tata se agaţă de un fulg firav să urce,
Nu mai vrea să trăiască, nu mai vrea să mănânce,
Puterile-i se scurg avid, se topesc în ţărână,
I-a luat picioarele, mamă, şi de-aseară şi-o mână,
Ochii lui se scaldă-n ocean de lacrimi, mereu,
Şi cere să vină la tine, mai aproape de Dumnezeu,
Ce dor l-o mistui? Ce flacără îl tot arde?
În sufletul lui, nici o speranţă, nimic nu mai cade,
Noaptea-n genunchi, se roagă întruna la sfinţi,
Ce-o să mă fac, Doamne, când va pleca şi ultimul din părinţi?

Perla Siciliei
Picură zarea argint în Marea Ionică, la Taormina,
Între plaje, Issola Bella, gătită ca pentru un bal aşteptat.
Ziua îşi croieşte, nerăbdătoare, între stânci, pelerina,
Valurile croşetează din apa mării, lung şal.
Intru în Teatrul Grecesc ce mă poartă pe aripi de glorie,
Mă pierd înăuntrul lui, ca într-un adânc labirint,
Pe pereţii-nvechiţi, este scrisă atâta istorie...
Îmi vorbesc undele apei, care niciodată nu mint.
Palazzo Corvaja, solemn, străluceşte în lumina albie,
Din Turnul ce Ceas, se aud şoapte cum curg sacadat,
Pe boltă, grăbit, soarele îşi înalţă fruntea sa vie,
Aud aripi de îngeri pe deasupra noastră cum bat.

Tăcerea Capucinilor
Rânjesc la noi cu dinţi de mărgele,
Cu orbite goale din os,
Cu straie de sute de ani, moarte şi ele,
Cu privirile întoarse pe dos,
Stau atârnaţi în cuie, ca şi Hristos răstignit,
Unii sunt culcaţi, de secole, în sicrie,
Vizitatorii intră şi ies, se satură şi ei de privit,
Dintr-odată, mă pipăi să văd dacă-s vie,
Capucinii te primesc cu înfăţişarea lor hidoasă,
Cu gurile căscate, cu craniile uscate de timp,
În muzeu, moartea e atât de frumoasă!...
Cu ea de mână învăţ să mă plimb.
Câte civilizaţii, suflete secerate de vreme,
Stau la sfat pe coridoarele lungi,
Printre cadavre, tăcerea absolută se cerne,
Aici, încet, încet, înveţi să ajungi.

Pe prima pagină a cotidianului metropolitan, o femeie zâmbeşte ironic. Pe jumătate dezbrăcată, îşi etalează cu ostentaţie sânii
căzuţi, fleşcăiţi şi pătaţi de ciuperca pitiriazis verzicolor. Sfârcurile
sunt înnegrite şi seci, în schimb, şezutul pare al unei femei de
douăzeci de ani: fesele boltite, perfect rotunjite, curate şi albe
ispitesc. Cuvintele frumos caligrafiate, încadrate corect între ghilimele, explicitează cât se poate de clar mesajul privirilor: ”M-aţi
supt destul; în spate vă mai pot oferi ceva. Vă iubesc!... Banca
Metropolitană”.
Neghibaur conştientizează foarte detaşat situaţia: sânii unei
tinere femei nu-l mai ispitesc, iar de şezut se săturase, nu-i mai
provoca nicio nostalgie. Zâmbi şi părăsi chioşcul de ziare...
”Te însoţesc... Pe urmă ne aşezăm pe o băncuţă şi pălăvrăgim în
voie”, auzi după câţiva paşi şi se întoarse.
Îi zâmbea o femeie descărnată, palidă, îmbrăcată în zdrenţe.
Pieptul dezgolit lăsa la vedere doi sâni căzuţi, fleşcăiţi, aproape
uscaţi, în schimb, fundul provocator, plin şi bombat, era al unei
fete de 18 ani.
Profesorul vru să se îndepărteze, speriat şi scârbit, dar femeia îl
urmărea ca scaiul, în timp ce-i vorbea:
”Ai nevoie de mine, Neghibaure, unde fugi?... Îţi pot face mult
bine, ştiu că suferi de singurătate şi că în curând pensia nu-ţi va
mai ajunge să-ţi plăteşti angaralele unei garsoniere igrasioase
şi murdare, bruma de pâine şi ceai. Telefonul ţi s-a întrerupt de
câteva luni...”
O recunoscu pe femeia de pe prima pagină a ziarului. Îi era
familiar tonul vocii inconfundabile, sunetul lung, vibrant, al
cuvintelor care nu-l menajau. O recunoscu pe Doamna Săracă şi
acceptă să-i ofere braţul şi să facă câţiva paşi împreună. Pe urmă,
uită că la semaforul din intersecţia dintre Palat şi Arena trebuiau
să se despartă, ea să-şi vadă de treburile ei, el să-şi ia ceaiul în
cafeneaua cu tarif redus, patronată de un tânăr învăţător.
Depăşiră intersecţia, coborâră de-a lungul râului până la
cartierul cu familii sărace ale campusului universitar şi pătrunseră
printr-un gang boltit într-o clădire-vagon. O mulţime de cămăruţe
de dimensiunea unei chilii, dar murdare şi neaerisite, fără uşi la
intrare şi cu ferestrele camuflate cu hârtie albastră comunicau între
ele până la ultima, o sală largă care adăpostea, în neorânduială,
mese din lemn şi tablă şi cam o duzină de scaune prăbuşite.
În momentul în care Neghibaur şi femeia pătrunseră în
sală, mulţimea dinăuntru, câteva grupuri de bărbaţi şi femei,
majoritatea de vârsta a treia, era preocupată să desăvârşească
inscripţionarea pereţilor încăperii cu mesaje care mai de care mai
tulburi prin sinceritatea lor: Am îmbrăcat pe alţii în stofe, iar mie
mi-am croit veşminte din bancnote metropolitane; am înţeles
prea târziu că n-aveam niciun drept să trăiesc în opulenţă, scrisese
un metropolitan pitic. Acum se agita pe dinaintea peretului, plângând şi arătându-se cu degetul: ”Într-adevăr, eu sunt autorul
cuvintelor şi-mi asum ignoranţa..”
Şi în altă parte: Mi-am vândut lumina minţii ca pe o marfă, am
crezut că un bugetar cu nasul în cărţi merită tot atât de mult ca
îngrijitorul de spaţii verzi ori ca adminstratorul de spaţii comerciale din Piaţa Metropolitană. Am speculat lumina învăţăturii,
înghesuindu-i roadele financiare în întunericul buzunarelor
mele spre care astăzi privesc cu scârbă aşa cum priveşti spre o
hazna puturoasă. Ruşine celor care, ca şi mine, au sărăcit visteria
Metropolei, atraşi de deşertăciune... Ceva mai încolo, Neghibaur
citi, fără să înţeleagă mare lucru: Încăperile zugrăvite de mine
poartă în var şi ulei prea mult din fibra bancnotei de 500 de euro.
Am fost până astăzi invulnerabil la previziunile care dădeau sigură
secătuirea visteriei Metropolei. Jur că regret nespus lipsa mea de
responsabilitate civică. Munca la negru mi-a luminat cărarea, dar
mi-a întunecat conştiinţa. Sunt trist...
Plimbându-se de-a lungul zidurilor, metropolitanii care-şi
descărcau sufletul, declarându-şi păcatele, făcându-le publice
cu cărbunele direct pe pereţi, se întorceau spre Neghibaur şi,
izbucnind în plâns, îl rugau să reflecteze la ceea ce conştiinţa
lor îi împinsese să scrie, să îi batjocorească, să le arate dispreţul
lui de heruvim înţelept, pedepsindu-i astfel pentru vina de-a fi
profitat de meseria lor – zugravi, croitori, profesori – ignorând
decenţa financiară:
”Eu am croit haine şi săracilor şi bogaţilor”, declară cu tristeţe
croitorul.
”Eu am zugrăvit apartamente de lux grangurilor din Metropola”,
se smiorcăie zugravul.
”Eu am făcut meditaţii acasă cu copiii care, în clasă, dormeau
sau considerau examenele peste puterea lor”, plânge în hohote
profesorul.
”Şi ce e rău în asta ? întreabă de fiecare dată Neghibaur. Munca
în plus înseamnă bani în plus. Ar fi constituit un păcat dacă
procedaţi invers...”
”Au ignorat fiscul, îi şopteşte Doamna Săracă. De-aia sunt atât
de nefericiţi. Astăzi ar fi în stare să muncească fără niciun ban, să
dea fiscului totul, dacă li s-ar permite. Constituţia Metropolitană
interzice însă acest lucru. Mai bine nu mai munceşti decât să
cedezi fiscului şi bruma de monedă din care abia reuşeşti să
trăieşti... Mă tem însă că regretele acestor oameni sunt de-acum
tardive...”
”Aşa stau lucrurile ? întreabă retoric Neghibaur. Dacă, întradevăr, stau aşa, eu însumi trebuie să mă pocăiesc în scris pe un
petic de perete...”
”N-o poţi face atâta timp cât nu dobândeşti o conştiinţă nouă”,
aude Neghibaur; sau se aude.
”Oamenii ăştia care-şi smulg părul din cap şi-şi zdrenţuiesc
hainele de durere au o nouă conştiinţă ? Vreau să ştiu, una
diferită de cea dinainte de Revoluţia Metropolitană ?... Şi cum se
dobândeşte o asemenea conştiinţă civică ?...”
”Împreunându-te cu mine, îi răspunde Doamna Săracă. Alegemă ca amantă...
”Ce tot vorbeşti ! se scutură Neghibaur şi priveşte speriat în
jurul lui. Nu ţi-e ruşine ?”
Doamna Săracă râde ascuţit. Împinse spre el pieptul cu sânii
fleşcăiţi şi-i fixă privirile ca într-un laţ:
”E singura condiţie să primeşti o nouă conştiinţă. Nu uita cine
sunt... Doamna Săracă... sau Doamna Străzii... Ia-o cum vrei...”
”Aş fi foarte curios să ştiu dacă vorbeşti serios, deveni conciliant
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Eveniment

(fragment de roman)
Neghibaur. Nu cred în balivernele tale dar mă interesează dacă tu
însăţi crezi în ce spui...”
”Ha, ha, ha, experimentezi, profesoraşule !...”
”Din curiozitate...”
”Întreabă-i, arată spre metropolitanii strânşi în jurul ei. Poate
că vor accepta să devii unul de-al lor; oamenii timpurilor noi...”
”Metropolitanii ăştia plângăreţi ?... îi privi neîncrezător
Neghibaur. Ce-mi vor putea spune ?... Vor repeta ce-au scris pe
pereţi... N-am încredere în astfel de oameni.”
”Te poţi baza pe ei, insistă Doamna Săracă. Îi cunosc foarte
bine. Sunt amanţii mei.”
Bătrânul profesor se dădu un pas îndărăt. Tremura de furie.
”Pentru a doua oară pronunţi cuvântul ăsta nepotrivit. Îţi repet:
nu ţi-e ruşine ?... Sunt un om bătrân.”
Doamna Săracă începu să râdă:
”Nu are importanţă vârsta. În general, amanţii mei sunt oameni
bătrâni. Ei ştiu să aprecieze cel mai bine puţinul pe care li-l ofer”,
şi cu un gest scurt îşi scutură sânii, ca nişte baloane scurse.
În acelaşi timp, doi metropolitani gălbejiţi se apropiară şi se
lipieră de ea într-un fel foarte intim. Unul se repezi şi-i prinse
sfârcul ţâţei între buze. Trase de el şi sânul se întinse ca un elastic.
Rămase o vreme cu sânul în gură sub privirile celuilalt care-şi
plimba palmele peste fundul gol al femeii. Doamna Săracă îşi lăsă
capul pe spate, satisfăcută, îl privi galeş pe poponar şi-l avertiză:
”Îmi ceri prea mult, croitorule. Prea mult dintr-o dată. Uiţi că
avem un buget de austeritate şi, oricum, nu e timp pentru asta.
Din moment în moment are să sosească Înaltul Heruvim al
Metropolei.”
Croitorul se îndepărtă cu spatele până se lipi de perete. Avea
privirile speriate; agita braţele în sus şi-n jos, neştiind ce să facă
cu ele.
”Iartă-mă, Doamnă, începu să se bâlbâie. Am sperat în
bunăvoinţa ta... Ştiu să respect ierarhiile, iartă-mă !... Am sperat
să pot obţine ceva, înainte ca Înaltul Heruvim să ia totul...”
”Nu ştiu asta, replică sec Doamna Săracă. Pe urmă îşi smulse
sânul din gura celuilalt. Toate au o măsură”, îi spuse.
”Dar n-am supt nicio picătură, scânci zugravul. Măcar o
picătură...”
Doamna Săracă îl împinse cu faţa la perete, lângă croitor:
”N-o să vă învăţaţi minte niciodată. V-am mai explicat că
important nu e să obţii ceva. Oricum, ţâţele mele sunt secătuite.
Important este să te autosugestionezi... Iar tu ai supt deja câteva
minute bune...”
”Nicio picătură...”
”Într-o situaţie de criză economică, te mulţumeşti să ţii ţâţa între
buze, se întoarse spre el tovarăşul său care încă nu-şi isprăvise
mesajul ortografiat cu litere rotunde pe perete. Consumul
propriu-zis nu trebuie să devină obsesie. Orice metropolitan cu
conştiinţă înţelege un lucru atât de simplu... Citeşte mai bine ce-ai
scris pe perete...”
”Oh, profesore, îl aplaudă Doamna Săracă... Câtă demnitate !...
Din nefericire, într-o situaţie de austeritate, nici demnitatea nu
mai contează... Îţi plâng de milă...”
”Nu e nevoie, mulţumesc, spuse profesorul. Noi, intelectualii,
sugem cât ni se permite.”
”Ai lucrat la negru, canalie ! îl apostrofă croitorul. Te cunosc
foarte bine: vorbă mieroasă, bine întoarsă şi mână lungă... Cu
meditaţiile nedeclarate ai obţinut de patru, cinci ori mai mult
decât ţi-a prevăzut bugetul metropolitan...”
”Munca noastră n-a fost niciodată plătită corespunzător, spuse
profesorul. Şi la urma urmei, oferim învăţătură. Nu spoim pereţii
şi nu cârpim haine...”
”De ce te iei de noi ? îl înghesui imediat croitorul.Uiţi că-ţi
făceam cu bani puţini costume impecabile, ca să apari în faţa
elevilor cu o minimă decenţă ?... În schimb, tu mi-ai meditat
copiii cu o groază de bani... Nu ţi-am spus-o până astăzi, dar ştiu
că n-ai fost deloc fair play cu mine...”
Doamna Săracă făcu câţiva paşi spre cei doi şi le întinse
pieptul:
”Toate discuţiile astea nu au astăzi niciun sens, spuse cu
blândeţe. Suntem aici pentru reconciliere civică. Haideţi, amăgiţivă puţin cu sfârcurile mele. Înaltul Heruvim al Metropolei trebuie
să sosească din clipă în clipă, aşa că grăbiţi-vă. Nu e bine să ne
suprindă.”
În acelaşi timp, croitorul şi profesorul se repeziră la ţâţele
Doamnei Sărace. Mimau că sug şi se scuturau de plăcere. În cele
din urmă se pomeniră împinşi cu brutalitate într-o parte. În
sală, îşi făcuse apariţia, însoţit de oficialităţile Metropolei, Înaltul
Heruvim.
Scârbit de scenele la care fusese martor, Neghibaur e mulţumit
că femeia străzii nu-i mai da de minute bune nicio atenţie. Se
retrage de-a-ndărătelea printre băncile ticsite de metropolitanii
prezenţi la întâlnirea cu cel mai iubit cetăţean al Metropolei,
cuprins brusc de un presentiment întunecat: prea era surâzătoare
figura Înaltului Heruvim, prea calde privirile, prea dulce zâmbetul

din colţul buzelor, prea apăsate cuvintele de salut, prea jucăuşi
ochii, prea încordaţi muşchii feţei, prea tremurată mâna care duce
microfonul la gură... Neghibaur, fără să clipească, face eforturi
să reţină esenţialul, acuzaţiile pentru subminarea bugetului cu
largul concurs al autorităţilor metropolitane care, deşi luaseră
act că se croieşte, se zugrăveşte, se oferă consultaţii, se educă la
negru, închiseseră ochii, fuseseră tolerante. Bătrânul profesor îşi
muşcă buzele până la sânge. Vinovăţia îl tulbură, îi umple gura de
spumă. Înghite flegmă după flegmă până se îneacă, îşi înghesuie
batista în gură ca pe-n căluş, ca să nu strige:
”Eşti un nemernic, Neghibaure, uite în ce hal ai adus economia
Metropolei cu meditaţiile tale neînregistrate la Fisc !...”
Este adevărat că a dat meditaţii sporadic şi n-a primit niciodată
în casă mai mulţi de cinci-şase copii; este adevărat că pretindea
sume modice care abia îi ajungeau să se cârpească pe ici pe colo.
Iar impozitele erau mari...
”Să nu minţim la nesfârşit ! tună vocea Înaltului Heruvim.
Metropolitanii nu sunt nici mai deştepţi, nici mai îmbrăcaţi,
acceptând prestaţia de servicii la negru. Pereţii locuinţelor nu
degajă mai multă lumină, mai multă căldură... Aceeaşi spoială,
pentru că artiştii noştri zugravi sunt aceeaşi, fac ce ştiu şi de obicei
o fac prost acuzând salarizarea insuficientă şi nu incompetenţa
lor impardonabilă. Şi colac peste pupăză, de incompetenţa lor nu
profită, cum este legal, bugetul Metropolei... De-aia ne plângem de
infrastuctură, de umilinţa noastră când ieşim în Europa, de educaţie... De-aia ne-a prins criza economică mondială nepregătiţi...”
Suspine înfundate, pe urmă sughiţuri zgomotoase şi-n cele din
urmă un hohot de plâns prelungit izbucni din mulţime. Jelania
zugravilor, croitorilor şi a profesorilor se transformă rapid într-un
imens cor sonor. Neghibaur se strădui să procedeze la fel. Ţopăia
ca şi ei, se izbea cu pumnii în piept ca şi ei, îşi vâră degetele pe
gât pentru a reuşi măcar să râgâie dar fără rezultat. Pur şi simplu
nu putea stoarce o lacrimă din ochii seci, din gândurile care
continuau să-l umilească şi chiar amintirile nu reuşiră mai mult –
moartea tatălui, moartea mamei, moartea unui prieten apropiat,
moartea papagalului Gu, alte morţi despre care el scrisese la
ziar, la Mica publicitate, că-l marcaseră profund şi va rămâne
neconsolat, nimic nu-i stoarse lacrimi, măcar o singură lacrimă
pentru fiecare ochi, pentru a-şi dovedi cât de cât spiritul civic. Din
fericire, nimeni nu-l băgă în seamă, îndureraţi, metropolitanii
cerşeau iertarea singurului nevinovat din sală pentru prăbuşirea
economiei metropolitane, Înaltul Heruvim Palatin. Înghesuiţi
unii într-alţii, încercau să ajungă în faţă, să-i simtă răsuflarea, să-i
atingă mâinile. Câte unul se împiedeca şi se prăbuşea pe podele.
Mulţimea nu-l menaja, îl strivea, pedepsindu-l pentru vina de-a fi
dorit acelaşi lucru – poate el, cel mai vinovat dintre toţi.
Înaltul Heruvim, convins în cele din urmă de loialitatea fiilor
risipitori, ridică braţele, cerând linişte. Vacarmul suferinţei
civice încetă brusc. În acelaşi moment, lui Neghibaur îi veni să
plângă cu adevărat. Îşi duse mâna la ochi şi descoperi boabe de
lacrimi prelingându-i-se între pleoape. Mai speriat ca înainte,
le şterse rapid cu mâneca hainei. Încercă să se concentreze
la discursul Înaltului Metropolitan. Nu prea înţelegea de ce
solicita metropolitanilor să primească cu maturitate civică criza
economică mondială. Se aprecia că aceasta a atins toate ţările
civilizate şi Metropola.
”Ne considerăm şi suntem cu adevărat o Metropolă civilizată”,
întări Înaltul Heruvim.
”Binecuvântată fie criza economică mondială, care nu ne-a
ocolit !”, strigară în cor croitorii.
”O vom suporta mai uşor, zugrăvită în culori deschise, vii”,
apreciară zugravii.
Profesorii nu făcură nicio observaţie. Reprezentau câteva
sindicate centrale şi nu reauşeau să se pună de acord. În schimb,
aplaudară primii în momentul când Înaltul Heruvim îşi încheie
cuvântarea anunţând, în continuare, un tedeum oficiat de
Patriarhul Metropolei.
În acelaşi moment, microfoanele sălii amplificară primele
acorduri ale unei muzici patriarhale, liniştitoare şi tenebroase,
înălţătoare şi ameninţătoare. Metropola, reprezentată in corpore
de profesori, croitori şi zugravi vinovaţi de subminarea economiei, primea în mod oficial protecţia sacră a unui sfânt nou...
Cu mişcări de cadril, de parcă s-ar fi aflat dintr-o dată,
după mulţi ani, pe puntea unui vas, în plin larg al oceanului,
balansându-şi braţele în sus şi-n jos, într-o perfectă imitaţie a
zborului albatrosului, Înaltul Heruvim se îndreptă spre soclul din
imitaţie de marmură neagră şi smulse pânza de voal care ţinuse
până atunci prizonieră surpriza. Palidă de emoţie dar fericită,
asistenţa înghesuită acum claie peste grămadă în primele rânduri
recunoscu în noul patron spiritual al Metropoolei o femeie; o
femeie în carne şi oase, tulburător de urâtă, Doamna Săracă, cu
pieptul dezgolit de pe care burdufurile uscate ca iasca ale sânilor
dispăruseră, în schimb, expunea o mândrie de fund alb ca laptele,
cu tăietura dintre fese perfectă peste care lumina discretă a unui
proiector de perete arunca raze mângâietoare. Nimic ostentativ
în profilul acesta de vis european, cum se exprimase Înaltul
Heruvim, de ideal metropolitan şi singura soluţie de integrare cu
propriile valori în bătrâna Europă.
”Sfânta asta despuiată care ne va asigura de azi înainte
protectoratul, este chiar Europa”, aude Neghibaur şi se cutremură;
sau se aude.
”Poate fi chiar America; de acolo a început criza...”
”Slavă Domnului, dacă este aşa cum spui dumneata, America
ne face astăzi cel mai frumos dar. Mă uit şi mă minunez cât de
bine poate să arate posteriorul Americii...”
”Te tentează să-l îmbraci fie şi numai pentru o sumă modică,
neimpozabilă.”
”Să nu ne facem iluzii... America nu a ascuns niciodată ce
i-a hărăzit Dumnezeu mai frumos. Şi dacă-i eşti prieten sau
numai aliat, te lasă să-i contempli fundul cât pofteşti. Numai
să nu depăşeşti măsura. Dacă încerci s-o scarpini atunci când o
mănâncă-n fund, ţi-o întoarce... Şi nu-ţi va fi bine.”
”Ştiu, frate. E ţara care nu acceptă să te amesteci în treburile
ei interne... Cum a recomandat şi Înaltul Heruvim al Metropolei:
pupaţi-o în fund cât vreţi dar ţineţi-vă mâinile acasă... Chestiune
de educaţie...”
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Poate de aceea ideea cuiva de a-şi
revendeca dreptul de a fi eroul unui roman
de o asemenea factură mi se pare deplasată.
Pentru că Pe mine să nu mă luaţi de prost, e
literatură de cea mai pură calitate! Dar omul
vrea să fie mai mult decât ceea ce este!
Lăsând la o parte pretexul de scriere a
acestui roman, volumul include cultură, idei
îndrăzneţe, pe care Anca Dragomirescu le
înscrie printre multele fapte care ar putea
schimba în bine societatea. Tonul este grav,
serios, în consonanţă cu tematica tratată,
cu ideile expuse şi îndeamnă la cercetarea
sinelui fiecăruia dintre noi.
Discursul epic trece de la un dialog
bine articulat la imagini cinematografice.
Personajele stau la rând să intre în
scenă. Unele sunt expuse radiografierii
transparente, bine realizate, altele, în sepia,
vin din filme, laolaltă cu alte imagini, în care
siluetele mişcate cu încetinitorul, ne privesc
cu ochi inexpresivi. În erupţia narativului,
se desenează scenarii pe care autoarea le
dezvoltă în funcţie de interesul eroilor.
Focalizarea, cel mai adesea, e pe figura lui
Aristide, personajul emblematic, cel care
face şi desface, cu abilitate de artizan, firele
nevăzute ale aranjamentelor subterane. El
este cel care, neostenit, pendulează între

În ceea ce priveşte amorul neîmpărtăşit,
dintr-o statistică făcută la sfârşitul secolului al
XIX-lea reiese că “bărbaţii sunt mai rezistenţi la
această nemulţumire sufletească decât femeile,
media numărului sinuciderilor fiind de două
ori mai mare decât la bărbaţi”, situaţie existentă
şi în literatură, deşi emanciparea femeii de
după Primul Război Mondial este un proces
incontestabil; diverse canoane de secole intră
într-un proces de disoluţie, sexualitatea este regândită, iar feminismul se manifestă în forme
dure, aproape şocante. Aşa cum subliniază
Gilles Lipovetsky, marele secol al femeilor, acela
care a revoluţionat mai mult decât oricare altul
destinul şi identitatea lor, este sec. al XX-lea”.
Încă de la sfârşitul secolului anterior, femeile
se puteau afişa la terasele cafenelelor sau singure
în vacanţă, câteva ţări le acordă dreptul la vot, iar
cuplul conjugal se erotizează. Femeia nouă, care
provoacă reacţii de misoginie şi criza masculină,
a fost în primul rând, femeia care se întreţinea
singură sau studia, celibatară, tunsă băieţeşte,
sportivă sau cu rochii până la genunchi, total
diferită de mama sau bunica ei crescute în
spirit burghez. Femeia nouă este “un tip careşi afirmă personalitatea şi protestează contra
servilismului la care e supusă în stat, familie şi
societate, un tip care luptă pentru drepturile sale
şi care-şi reprezintă sexul”.
Femme nouvelle şi femme fatale devin
principalele ipostaze radicale, ce destramă
treptat un tipar existenţial consacrat: femeia
mamă, soţie, gospodină sau înger al casei.
Dezorientaţi şi provocaţi de aceste înnoiri,
bărbaţii scriitori poziţionează femeia în centrul
de greutate al imaginaţiei, aşa cum subliniază
Ioana Pârvulescu: “În nicio altă epocă nu este
atât de des personaj principal, iar densitatea de
titluri de romane sau nuvele cu nume de femei
atât de mare: Adela, Rusoiaca, Donna Alba,
Femeia de ciocolată, Ioana, Jocurile Daniei,
Enigma Otiliei, apoi, în Femei de Sebastian,
Renee, Marthe, Odette, Emilia, Maria, Arabella,
la Eliade Domnişoara Christina, Maitreyi,
Isabel şi apele diavolului, în prozele lui Holban
Antonia, Desiree, Odette (nume obsedant, se
vede, pentru procustienii noştri) şi câte altele”.
În timp ce unii scriitori încearcă să imortalizeze
eternul feminin în operele lor, alţii ridică vălul
misterului şi insistă pe latura sexuală a iubirii
sau pe lipsa de substrat a acesteia, tratând-o cu
aroganţă intelectuală.
Liviu Rebreanu remarca şi el că “într-adevăr,
iubirea a ajuns azi şi ea o problemă, nu numai
pentru literatură, dar şi în viaţă. Revizuirile
pe care le-a întreprins generaţia războiului au
înglobat şi iubirea şi au făcut din ea o problemă.
Până la război oamenii iubeau fără să-şi dea
seama că rezolvă probleme. Războiul a răsturnat
şi închipuirea aceasta a bieţilor muritori, anume
că iubirea ar fi un lucru normal”.
Ziarele din perioada interbelică conţin
numeroase articole ce problematizează statutul
femeii în viaţa social-politică şi familială şi nu
de puţine ori i se impută acesteia pierderea
fragilităţii specifice, care-i conferise farmecul
inefabil. Într-un articol intitulat Femeia
camaradă, semnat Rolly, autorul susţine: ”Prin
emanciparea ei, femeia a pierdut unul dintre cele

mai atractive daruri, a pierdut însuşi magnetul
de care vorbeam mai sus, a pierdut acel ceva
ce se numeşte <<eternul feminin>>. Bărbaţii
din toate timpurile şi din toate păturile sociale,
fie savanţi ca Piccard, fie lucrători în fabrici, fie
cavaleri din Evul Mediu, fie sportsmani moderni,
aveau totdeauna un refugiu în feminitate”.
În pofida schimbărilor la nivelul relaţiilor
între cele două sexe şi a deprecierii valorilor
falocratice, în multe opere literare continuă să

un articol din 1933: ”Născute aproape numai
pentru iubire, ele îşi epuizează întreg conţinutul
fiinţei lor în avântul erotic. Femeile iubesc mai
mult decât bărbaţii şi sufăr mai mult decât ei.
Dar pe când bărbatul din experienţa iubirii sau
dintr-o mare suferinţă dezvoltă un gând sau un
sens de universalitate, pentru femeie, ele rămân
strict individuale, fără o protecţie, sau o adâncire
în esenţial şi etern”.
Personajele feminine, în afara unor excepţii

fie zugrăvit ceea ce putea fi numit caracterul
imuabil al femininului, fiinţa subordonată
“naturii”, instinctelor primare, vulnerabilă
emoţional, lipsită de preocupări intelectuale si
restrânsă la sfera estetică şi afectivă, prea puţin
capabilă de raţiune sau de obiectivitate, cuprinsă
de angoasă sau de sentimentul neîmplinirii
atunci când nu are sau nu este posedată de un
bărbat şi a cărei funcţie principală este aceea de
a iubi. Dacă în cazul personajelor masculine,
suferinţa în dragoste este aproape întotdeauna
complicată şi inextricabil legată de ratarea
rolului social, a unui ideal sau, în rare cazuri, de
revolta metafizică, iar partenera este văzută mai
degrabă ca un mijloc de certificare a valorilor
personale sau calea de a dobândi certitudini
existenţiale, femeia se concepe ca o completare,
o rezonanţă a celui de lângă ea. Din acest punct
de vedere, filozoful Emil Cioran susţinea într-

notabile, precum Olguţa din La Medeleni sau
Carmen Anta din Ciuta, continuă să se sinucidă
aproape exclusiv din dragoste, parcă într-o
expunere demonstrativă a teoriei lui Julius
Evola conform căreia “în timp ce masculinului
pur îi este propriu să-şi aibă în sine propriul
principiu, femininului pur îi este îi este propriu
să-şi aibă în altcineva propriul principiu”.
Trăsătura comună a acestor personaje este
căutarea fericirii prin intermediul celuilalt,
al partenerului de cuplu, chinul şi tribulaţiile
iubirii pasionale, dependenţa, abandonul,
dezamăgirea,proiecţiileromantice,sensibilitatea
maladivă, accentele naturaliste sau extazul
mistic constituind, invariabil, coordonatele
definitorii ale actului suicidar.
Eroinele lui Rebreanu (Ana, Liana, Saveta,
doamna Zapa) par ineluctabil stăpânite de o
forţă elementară, de trăiri instinctuale, fiindcă

Nina CERANU

Gestul de a
nu
accepta
realitatea, şi că
nu departe de
tine, poate la o
palmă de loc,
există ceva ce ne
pândeşte după
colţ pare s-o fi
stârnit pe Anca Dragomirescu. Oscilând între
mai multe titluri care, oricum şi acelea s-ar fi
potrivit pentru cel de-al doilea roman al său:
Pe mine să nu mă luaţi de prost, acesta din
urmă exemplifică cu cea mai mare acurateţe
subiectul tratat, pentru că subliniază o dată
în plus ceea ce autoarea şi-a propus să aducă
în discuţie şi, mai ales, pentru că dă forţă
scrisului.
Angajată într-o bătălie declarată cu
incultura, cu ratarea, cu lipsa de reacţie
la evenimentele lumii pe care persoana
modernă o acceptă ca modă, ori ca model,
uneori, din ignoranţă… autoarea şi-a
asumat riscul de a ridiculiza anumite tare de
comportament şi neajunsuri, găsite destul
de des în societate, unde mica şmechereală,
„scurtarea distanţelor” pentru a parveni
în funcţii nepotrivite, au luat aproape un
caracter de masă.

actorii decidenţi — personaje-marionetă,
cu vină şi ei, în desfăşurătorul romanului
pentru că-i facilitează mofturile personajului
principal —, îi pune de acord, sau îi înlătură
din scenă, după ce rolul lor s-a terminat. Însă
în cele 16 capitole – şi e bine să menţionăm
numele foarte inspirat şi incitant al titlurilor
–, Aristide Hâncu are multe eşecuri. Nu
toate aranjamentele lui au şi sorţi de izbândă.
Funcţionează determinismul, „lipsa de
şansă”, acolo unde nu găseşte „înţelegerea”
necesară. Drumurile îl epuizează mai ales că
la capătul lor nu întâlneşte victoria scontată.
Întâlneşte oameni la care nu funcţionează
mica înţelegere dar care spre a nu-l refuza
direct se salvează prin teoria amânării. Însă o
teză rescrisă, înseamnă vreme pierdută, timp
în care, în evoluţia lui profesorală, urma, în
funcţie de succesul susţinerii doctoratului,
urcarea pe podium cu bagheta de
dirijor în mână, ori acompaniind
o ceată de inşi care-i cântă în
strună.
Eroului nostru nu-i e străină
nici agoniseala banilor pentru
zile
negre,
împărţindu-şi
timpul la mai multe job-uri.
Nimic
nemaiîntâmplat
în
zilele noastre! Nimic spontan
şi singular în povestea lui de
dragoste. Ingrid, eleva sa, îl ajută
în cercetarea pentru teză dar şi
în cea sentimentală, iar mai apoi
îi devine nevastă. O împlinire,

desigur, dar nu cea aşteptată: „Mai avea
doar o dorinţă/ Să ajungă om de ştiinţă”.
Nici o instanţă în domeniu la care apelează
pentru a-l repune în drepturi, nu-i face
dreptate. Fostul olimpic din perioada liceului
eşuează încropind petiţii de protest faţă de
nedreptatea ce i s-a făcut. Eşecului nu-i face
faţă, aşa că alege alternativa unei slujbe în
domeniu în străinătate, fără însă să-şi aleagă
bine sursa care l-ar fi putut propulsa. Aşadar,
nici de data aceasta povestea nu se termină
cu success. E un erou pe care nu poţi să-l
iubeşti, dar de care îţi e milă şi încerci să-l
salvezi şi să-i dai o nouă şansă.
Romanciera nu se grăbeşte, nu se lasă
biciuită de stresul contemporan. Detaliul
face parte din nervul epic într-o bună
vecinătate cu savoarea limbajului şi adeseori
cu oralitatea stilului care îl seduce pe orice
cititor. Şi ce face ca romanul să
fie citit cu plăcere este poate şi
lipsa volutelor narative, care cel
mai adesea îl obosesc pe cititorul
contemporan.
Talentul autoarei, ştiinţa construcţiei, psihologia autentică a
personajelor ne dau certitudinea
că de la o asemenea carte, se
poate porni mai departe cu
sentimentul că scrisul, pe lângă
faptul că i-a fost sădit Ancăi
Dragomirescu de pulsiuni sacre,
este o evadare a sa din cenuşiul
cotidianului.

tendinţa lor firească
este aceea de a
absolutiza o finitudine,
bărbatul, iar viaţa le
este lipsită de o valoare
proprie. Chiar şi Liana,
personajul din Jar,
crescută în mediul
citadin, mult mai
aproape de profilul
femeii moderne, se
sinucide după ce
este sedusă de un
bărbat
oportunist.
Noutatea constă în analiza minuţioasă,
verosimilă, în descrierea exactă a sindromului
presuicidar, Rebreanu punând într-o strânsă
interdependenţă contextul concret social cu
structura psihologică a individului.
Irina, personajul din O moarte care nu
dovedeşte nimic de Anton Holban, este e femeie
depersonalizată şi anti-cerebrală care intră
de bunăvoie în jocul crud iniţiat de bărbatul
orgolios şi analitic. Moartea ei, aflată sub
semnul ambiguitaţii- fiindcă s-a sinucis sau a
lunecat pe munte- nu aduce certitudine eroului
şi-l eliberează de povara remuşcării.
În teatrul lui Alexandru Kiriţescu, sinuciderea
femeii este o hotărâre bruscă, un adevărat raptus
generat de disperare. Margareta, din piesa
Gaiţele, este soţia înşelată, bolnavă şi gravidă, o
fiinţă prea puţin înzestrată cu voinţa de a depăşi
vicisitudinile existenţei şi în acelaşi timp captivă
în mediul său natal. Se sinucide cu laudanum,
când îşi dă seama că relaţia ei cu Mircea, singura
împlinire a vieţii, este iremediabil compromisă.
Florentina, din piesa omonimă, măritată şi cu
două fete, încearcă să-şi depăşească propria
condiţie prin aventuri sentimentale. Asemenea
Emmei Bovary, sustrage bani din casă pe care-i
dă amantului, sperând că astfel vor putea
fugi împreună în lume. Înşelată în aşteptări,
primeşte o lecţie de moralitate de la propria fiică
şi se aruncă de la balcon, cuprinsă de remuşcare.
În cadrul exotic oriental al insulei dunărene, din
romanul scris de Romulus Dianu, Nopţi la AdaKaleh, personajul feminin, Cristina Cojocea,
trăieşte şi ea drama singurătăţii conjugale. Suflet
bovaric, a cărui floare preferată este “buchetul de
nuntă”, Cristina visează la “un bărbat cuviincios
şi inteligent, care să povestească frumos”, dar
se mărită cu un bărbat infidel şi incapabil s-o
înţeleagă, inginerul Mihu Cojocea. Femeia,
dezamăgită, se sinucide prin înec. Igena Floru
imaginează în piesa Fără reazăm, pe care
George Călinescu o consideră “remarcabilă prin
delicatul ei patetism feminin”, povestea Lolei,
care, fără un sprijin afectiv autentic, înşelată
atât de soţ cât şi de amant, alege şi ea să-şi pună
capăt zilelor. Un personaj aparte, care se sinucide
printr-o modalitate ce poate fi considerată
avangardistă, creează Sanda Movilă în romanul
Desfiguraţii - îndrăgostită de un olandez mult
mai în vârstă, directorul unei societăţi petrolifere,
dar însurat şi cu cinci copii (dezvăluire tardivă),
Millya, desfigurată de maladia tragică a iubirii,
este găsită moartă într-o cameră mizeră de hotel
din Belgrad, având lângă picioare ultimele fiole
de morfină sparte şi seringa desfăcută.

Sinuciderea femeii seduse şi înşelate în literatura română interbelică

Gabriela
MIHALACHE
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Alexandru Petria
în creştere

furam bucăţi de pâine de la cantina internatului
sunt şi acum în creştere iubito
în tine
cum în liceu eram mereu rupt de foame

un ou fiert
de pe care se retrage apa
mâini îndestulătoare
lângă tine
e cum ai picta punctul
din interior,
e cum m-aş scoate dar aş
şi rămâne
să te iubesc întreg,
întreagă,
punctul meu din al tău
are mâini îndestulătoare
ca să rostogolească seara

joint
nu te mira prea mult,
ca spuma şamponului
îţi cade sufletul
afară

aerul când se rupe
ai alergat în jurul tău şi te-ai găsit
cum după ejaculare te apucă somnul sau foamea,
mai e loc de căscat şi de râs, cu siguranţă, iubito –
nu te impacienta,
de la gura tunelului mai e loc
ca aerul când se rupe

să te redescopăr o sandală cu număr la fix,
să te descuamezi de patul spitalului
ca de pielea dilatată de la geam la preş
a unui coşmar, sub ea
n-am avut cum să te ajut , sub ea mâinile şi
picioarele-s
asemenea găinilor decapitate
pe tăietor în curtea bunicilor,
iubito mai avem socoteli împreună,
nu întârzia
ca un ou fiert
de pe care se retrage apa

nu ştiu când
o să ne mai prindă ocazia
mă îndemnam precum un laş şi am tăcut,
ai lăsat jumătate din cafea să se răcească,
ochii la ceas,
cică te îngroapă un vraf de dosare,
n-ai spus-o nici tu,
e dimineaţa
pornită pe dibuite în căutarea semenei
eviscerarea a ce simţi,
a fost ca atunci când mi-am atins din greşeală
testicolele cu degetele
după ce am mâncat ardei iute,

la capătul plămânilor,
tocmai şi-a ridicat plapuma peste nasul înroşit,
a aruncat şi-o pătură pe picioare,
într-un apartament care strânge-o cămaşă
cumpărată pe apucate,
nici după xanax
nu cedează strânsoarea cum
n-o să cânte de una singură despre o dragoste
care e şi nu e,
vecinii povestesc despre zgomotele femeilor singure,
şi doar femeile ştiu cât sunt de singure,
în memoria gurii s-o luăm, în cântecul
de la fundul plămânilor, că-i loc cu lumânări,
torturi, cu coniacuri,
nici duşmanii nu merită să fie
singuri de crăciun,
apartamentele se simt mai bine goale

joint
oare mă încape
roata
de aer
din talia blugilor tăi?

speriată de propria flacără
şi-mi tragi tendoanele, oasele,
răsuflările în tălpile umede, hârtiile
în inima ta,
numai că nu ne schilodim la suprafaţă,
ne cuprind bulboane de laşităţi
şi ne-am luat gândul de la o cină la restaurant,
vieţuim pe ascuns, durere sudată de durere,
sudată de ce-o să spună copiii,
vecinii, stingheriţi de firesc,
amanta e precum supozitoarele pe care le
cumperi cu jenă la farmacie,
brichetă speriată de propria flacără

joint
când se termină
cerul,
unde să aştepţi
să crească altul?

o femeie îmbrăcată
se trece mai uşor cu moartea
a fost o tanga şi-o vreme de perfuzie plină,
blugii din care ţi s-a lepădat trupul ca dintr-o pâlnie
mai încolo,
i-am cules,
filamentul becului dinspre şosea
era una cu creierul,
bluza corai pe o margine
şi îndepărtându-se
părul prins în coadă de cal sălta pe omoplaţi,
geaca la n-am habar câţi metri sau kilometri, pe
brusturi,
apoi
m-am întrebat
ce logică are,
o femeie îmbrăcată se trece mai uşor cu moartea

înăuntru
în cerul printr-o nevăzută mişcare ca o crâşmă
cu băutură din belşug,
borfet şi fără ora închiderii
căldură aşa n-ai acasă,
pauză la griji şi
mături dacă se cere
strângi chiştoacele din scrumierele înalte
dacă se cere arunci găleţi de apă în budă
învârţi mopul
nu vrei să ajungi afară
să-ţi bei
aerul înteţit din vene

joint
cu degetele
săpunite
încerci în lighean
de-i moartea caldă

conştientizez că-s penibil
şi nu ştiu când o să ne mai prindă ocazia,
cum să opreşti două gări
faţă în faţă
lângă o singură cale ferată?

până la prăjeala suportabilităţii
nu ştiu dacă a fost cea mai potrivită
poveste dintre toate
în care aş fi putut intra,
habar n-am dacă o să mai
admir pinguinii şi-o să arunc chiştoace
în halbele cu bere, şi din ea n-o să mă pot şterge
doar cu viaţa,
nu zic că nu-mi place,
”mă tem c-o să ne futem şi sufletele”,
eşti femeie şi cu desfundătorul chiuvetei în mână,
dând şi grăunţe hamsterului din borcanul de pe masă,
până la prăjeala suportabilităţii femeie

apartamentele
se simt mai bine goale
nu cântaţi cu gura plină încă, nu cântaţi până

joint
ascuţit
prin
tine
cu sunetul
copacilor
când li-e sete

lapte
îndrăgostită de intimitatea visului parcă
mergi cu ochii închişi
cum am închis ochii când
am băut laptele pe care i l-am muls caprei
chiar în
clopotul ei,
mi-era teribil de foame pe câmpia rostogolită de
căldură,
eşti frumoasă cât eram atunci de puştan penibil,
şi e la fel de cald,
şi bănuiesc că şi ţie ţi-e foame,
şi cred
că încerci să mă părăseşti,
numai că
n-am auzit
vis să dea lapte

am insomnii
şi lipsă de calciu
carmen mi-a spus ieri
să scrii cu viaţă
dacă nu ştii despre moarte
eşti ca un cosmonaut
o maşinărie complicată (pe dracu am spus)
cu frunze metalice aterizând
pe o planetă cu lavă
în loc de picioare
creierul strivit de şenile
pare o poiană cu brânduşe
vasul alb fără catarge
scaun vechi cu rotile
a încremenit
nu te simţi vinovată
se întâmplă
primeşti lucruri
de care nu ai nevoie
ultima oară acest inutil
la mulţi ani - an nou fericit
un flux care duce nicăieri
ştiu că e adevărat
dar nu-mi pasă

alexandra are
stetoscopul la gât
şi bea vin cu emil
aproape de debarcader
orice culoare a zilei se stinge
undeva se aude moderato
şi cantabile
lucrurile simple ne găsesc (am tăiat
chestia că lucrurile ar fi simple lucrurile
sunt lucruri atât)
pe o punte fragilă
un fel de finish
cu sufletul la gură
cel ce împarte te-a uitat
într-un tren de noapte
conductorul a adormit
steaua polară a dispărut
de pe radar (ha ha era ceva despre nord)
eşti plasată în aria pi
programul e respectat cu stricteţe
dimineaţa în faţă apoi cercuri
corabia alexandra
fără nicio explicaţie
te aruncă în larg
o ploaie măruntă (inexplicabil
de măruntă)
te acoperă
farul aruncă raze spre vest
chipurile par desenate
de un pirat cu nerv
e ultimul lucru distinct
pe are îl vezi
când eşti la pagina patruzeci

alexandra vine
şi râdem împreună
garoul strânge braţul
o fractură şi uşa se închide
seara nu coboară garda
carul mare căzut într-o rână
ne ţine pe urme (e exact ce nu mă
interesează)
dimineaţa am înghiţit

şcoala de poezie

trei pastile cu
am uitat să te sun
următorul lucru e haloul
vom locui în streşini (alexandra a văzut
un documentar cu toate astea)
la mijloc trăieşte o masă de sticlă
în colţ un flaut amorţit
să nu întârzii prin nămeţi
avem o vizită la prânz
la cinci un ceai cu scorţişoară
noapte cu lună
dar asta doar la început
turnul de control
ca un ceas elveţian
ne cheamă
unul câte unul
de fiecare dată gazda
aşteaptă
şi-apoi ne pierdem
pe radar
alexandra e portocalie
râdem cu lacrimi

ferma mea se numeşte
okmkmml
vă invit să
sunaţi
am îngheţat în scaun
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câinii sălbatici (au pui drăguţi)
ceilalţi de pe stradă
par să se distreze
sunt unele lucruri
pe care nu le poţi schimba
încât încep ziua
cu foarte mari speranţe (vezi filmul)

fata cu palton auriu
nu mai respiră
au înghiţit-o

alexandra e iubita
domnului nord
şi mi-a spus

am deschis borcanul
cu un cuţit ruginit
ceilalţi stau îmbrăţişaţi
pe o banchiză de bagaje
au mâinile în buzunare
şi chei din frunze uscate

vei învăţa să înoţi
cum n-ai zburat niciodată
au mai rămas lucruri puţine
care au uitat cum să
aprindă focul
parcă te-ai apăra de furtună

faceţi
lumină în garaj (ups sună biblic)
în oglinzi
clovnul trage sfori
împărţim doi câini cu ochi
şi culcuşul în picioare

luntrea stă sub pernă - chiar aşa spune
nordul uneori marea se revarsă
peste parchet
albatroşii strigă ceva
nu-ţi desfaci mâinile
valurile fac spume într-un fel extraordinar
cai şi alge
eşti neauzit

şobolanii adulmecă lapte de capră
suntem ca nou-născuţii
aburi fierţi şi miere
aşa e jocul
lumea fără noi
o linguriţă de miere e în stare
să adune corect
tot ce
ar putea fi mai sus

să înceapă exploziile
cu soare şi
blitz

al cui rămâne locul
din carapace
ca să ştiu unde
ascund cheia
e ultima oară când aduc aminte
despre nord şi alexandra

bricheta lui noica
şi măgarul lui cioran

în fotografia preferată
dealurile sunt la amiază
şi păunul de noapte (seamănă cu alexandra când îmi ia tensiunea)
ce prinde dimineaţa
în tufele portocalii
ţin aparatul
la lungimea braţului (alexandra spune
un termen medical)

ar trebui să vorbim
numai cu la la la
numără zece nouă din astea
să râdă ciulinii scoşi din pustiu
în oala de lut
aşa cum un meloman moare
cu o vioară de gât
care stăruie în minte
şi nici măcar nu ştie
ce să spună despre ea

noaptea grozav de periculoasă
poate să-ţi facă mult rău

spaţiu
să ne deschidem sufletul
cu o formulă aproape magică
dar nu prea mult
frazele îşi fac de cap
tac
ele ascultă dansează
printre răniţi
cu puterea noastră nu e de glumit
orice muzeu vă poate spune
asta
şi e cea mai bună glumă
până şi salinger e ajutat
să bată din palme

lumea poartă tenişi
din cauza reclamelor de la radio
nu-i aşa că te doare
când alergi cu rechinul în spate
nu sunt sigură
de toate chestiile astea
am gara aproape
şi un ceas deşteptător
care sună la ora şase
şi un sfert
şi am planul b
întotdeauna cel mai bun
în fular
stai puţin
trebuie să ţii minte tot
lumina din vitralii
salcâmii inerţi
ştiu mult mai multe despre ceaţă
decât ai fi crezut
nimic de făcut
vine o zi pentru fiecare
vei suporta atunci
o mare nedreptate
philip
*
sper că lumea nu
se va întreba
who the fuck is philip david

alergare uşoară
la maratonul umbrelelor
colorate
e nimeni domnul nord
ca parte de vorbire
o insignă pe care o pui la piept
o cumpără toată lumea
un artefact cu aripi
te arunci în toţi pereţii
râzând în hohote
vrei să ripostezi
nimeni e tare şi rezistă
are baterii bune
aduse din argentina
cu un avion de noapte - la bord era
domnul nord respiră cu drumul
nimeni de braţ
suferă de reumatism
foloseşte cremă cu gălbenele
pe glezne şi pe celelate
articulaţii
într-o zi a urcat
pe o pasarelă care duce
spre balenieră cu
numele lui scris invers
era bucuros
a aprins ghirlande multicolore
numai că avea rău de mare
a vomitat toată noaptea
focuri de artificii

lăsaţi un mesaj
nume adresă
trăim pentru a doua oară
în creierul meu
un oraş cu necunoscuţi
case verzi cu portic
am văzut lumini la geam
au clipe de gingăşie
înainte de a urca în avioane
şoptesc - spre est (toate punctele cardinale sună la fel)
văd ochi umeziţi
cărţi pe trotuare
am timp să răsfoiesc
orice sosire e anunţată cu tobe
nu ştiu de ce unii întârzie
să fii oaspete aşteptat
e o întâmplare fericită

micul meu turneu
cu philip david *

nicio umbră
nicio urmă
pe străzi
în aerul tăcut (de ce emil desenează hărţi
pe nisip)

miroşi ca un autobuz
aruncat în alaska
cu a mic şi cu kappa

n-aş vrea să mă treziţi
pasărea intră pe fereastră
în pielea goală
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Sărutul pe gură

şi ai crede, mai degrabă, că este un 4 iulie al Americii
decât o încercare de a evada.

Acolo, în cutia de pantofi aţipeşte Celălalt,
între apropiere şi depărtare,
ori de câte ori îmi simte paşii.
Plăcerea mea îl îngrozeşte, libertatea mea
îl răneşte ca un parfum strident.
Să-mi înfăşor picioarele în mătase!
În cutia de pantofi, trist ca o scrisoare
care anunţă o moarte
îmi cere el, celălalt,
să-mi înfăşor picioarele în mătase.
Paşii mei sunt o canonadă, paşii mei
aduc doar foame, frig şi lacrimi.
Cine mi-ar putea cere să-l respect?
Îl adulmec acolo, limitat şi dependent
de plăcerea mea.
Sunt fiara lui favorită.
Îi văd mâna uneori,
întinde un potlog rumegat peste măsură
ca să ştiu că mai trăieşte.
Mă gândesc să i-o sărut, să-l înjosesc .
Să-l sărut pe gură, să-l vindec pentru totdeauna.
Spune! Pe cine iubeşti cel mai mult,
pe mine sau pe Dumnezeu?
L-am trimis înapoi în cutie, i-am dat să mănânce.
Mâine începe o nouă zi.

Locul de joacă

Cătălina Cadinoiu
În numele tău dorm liniştiţi
oameni pe care i-ai fi putut iubi
aşa cum iubeşti un câine loial, dar plin de mizerie,
îl speli, îi vindeci rănile, apoi îl primeşti în casă.
În numele tău se odihnesc în pace, ei sunt blânzi,
ei sunt cei exilaţi din istorie
şi oricine îi iartă.

Aidei Hancer
Nu mai ştiu cum a fost.
Eu m-am împiedicat de tine
în timp ce dădeai la o parte fiecare piatră,
căutând fratele siamez
sau te-ai împiedicat tu de mine
când dădeam la o parte fiecare piatră,
căutând potopul.
Îmi amintesc doar c-au urmat scuzele, câteva replici,
apoi mi-ai propus
să ne aşezăm pe un monument
să urmărim păsări, oameni, câini
şi să le cerem socoteală.
La sfârşit, am decis că toate nimicurile sunt poetice
şi toate începeau să ne molipsească.
Am împărţit un şotron,
dar înainte de asta l-am întins peste Dâmboviţa,
Maiakovski şi Adi Diniş.
Aveam şotronul nostru,
îl stăpâneam, îl puteam da şi altora.
Ai scris o poezie, ţi-a scăpat un vers
şi acela a fost primul meu vers.
Ştiu sigur că nu mângâi, nu râzi, nu-ţi pierzi cumpătul,
nu dansezi, nu cânţi, nu-ţi plac florile,
doar pisicile,
dar oare plângi vreodată?
Atunci când reapari ca o ploaie de martie,
plângi tu sau plânge altcineva pentru tine
ca să am eu o ploaie de martie din partea ta?

Simion
Mă gândeam să-ţi spun Marnis, de la mare şi nisip,
apoi mi s-a părut potrivit să-ţi spun Dimin,
un nume între dimineaţă şi divin.
Cum să-ţi spun
în aşa fel încât, atunci când îţi vei auzi numele,
să ştii ce sunt eu, ce simt eu
în numele tău?
Mi-e teamă, cuvintele
ar putea să fie, pentru tine, urne goale,
o urnă goală aş putea să fiu şi eu.
Iubirea mea a rămas într-un singur cuvânt,
în numele tău,
va sta acolo ca o fantomă
care nu vrea să părăsească lumea
pe care a iubit-o atât de mult.

Îmi ceri mereu să-ţi povestesc despre acel cântăreţ
în acest Hamelin
care nu este nimic altceva decât un lan
de cristale în care te poţi frânge.
Mă ţii de mână. De ce ţi-e frică?
Povestim despre oameni şi şobolani,
ne aşteaptă un regat
pe care-l umplem cu trupurile noastre
şi facem îngeraşi în noianul de jucării.
Lasă-mă să-ţi prind chipul între palme,
sunt eu, linia ta de plutire.
Îţi este frică de acrobatul
care împinge măscăriciul în prăpastie,
de el îţi este frică.
A mai trecut o seară,
ne întindem în mulţimea de oameni şi şobolani
şi facem îngeraşi.
Tu mă întrebi mereu despre cântăreţul din Hamelin,
mă întrebi dacă a murit,
despre orice lucru mă întrebi dacă a murit.
Te lipeşti de mine,
străzile ne trimit ca două mâini obosite
spre circul rozătoarelor.

Drumul mătăsii

Vânătoarea de lebede

V-am lăsat să treceţi peste mine,
grăbiţi, ca peste o cale ferată.
Ridicoli şi blânzi, v-am lăsat
să credeţi că vă împiedicaţi de şine
şi nu erau părţi din mine acelea
în care picioarele voastre săpau firide.

Acea zi în care m-au întâlnit pe stradă,
m-au întrebat, zâmbind sardonic,
dacă ştiu ce gust are carnea de lebădă,
dacă ştiu cât este de dulce.
Mă întrebau pe mine.
În fond, la ce mă aşteptam?
Cât de multe ştim, raţionali şi nemiloşi,
despre normalitate?
Poate că este firesc ca unora să le fie foame
de idolii altora.
Imaginea ei avea grijă de mine.
Aceasta era normalitatea mea.

La început a apărut o insectă,
apoi familii de insecte
şi, dacă stau bine să mă gândesc,
ar trebui să vă mulţumesc,
firidele de insecte mă făceau mai frumoasă
decât frumoasa lui Gottfried Benn,
vieţile din mine
erau mai fericite decât vieţile şobolanilor ei.

Rămâi Martie
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V-am lăsat, din dragoste, să vă scurtaţi drumul
prin corpul meu.
Astăzi vă voi învârti în carusel
până veţi ajunge în sectorul de pacienţă,
cascade, jazz, marea doar pentru voi,
pentru liniştea pe care o voi comanda pentru voi.
Îi voi ţine departe pe cei pierduţi de corpul tău,
să nu-şi sape adăpost în carnea ta,
deşi doar aşa, doar dacă ai purta gropi comune în tine
ai afla, într-un sfârşit, cât de bogat este sacrificiul.

Sau poate ar trebui să spun despre mine,
cum a rămas acea zi,
amintire a unei flori de gutui,
o floare frumoasă cu parfum urât.
O lebădă inventată îmi va purta de grijă.
Imaginea însăilată, neputincioasă nu va mulţumi
un ego pe care istoria nu reuşeşte să-l sature.
Un ego ca o hetairă
căreia sexualitatea nu-i mai aduce nimic
decât angoasă.
Mi-am creat fecioara de fier ca fiecare dintre noi,
am fost nevoită, din disperare, să cred
în imaginea care îmbrăţişează
până la moarte.

Gingaşa şi tandra mea floare
Uneori simt că aş putea intra în tine aşa cum te văd
carne parcă desprinsă din mine, dureroasă
atunci când te doare, neliniştitoare
atunci când se zbuciumă.
Uneori simt că aş putea deschide în tine o uşă
pe care aş intra şi m-aş adăposti direct sub inima ta.
Ea va bate încet pe tâmplă, mă va purta
aşa cum mă poartă valsurile lui Eugen Doga.
Când aş ieşi din tine nimic nu ar fi compromis
toate ar înflori, sunt sigură că ar înflori,
pentru că eu, în tine, nu pot decât să las urme de flori
şi nu m-aş mira deloc dacă într-o dimineaţă,
aş vedea cum îţi înfloresc în colţul gurii
mănunchiuri sublime de glicină.

Procesul
Procesul tău a-nceput, vei dormi
într-un balcon pe care-l vei împărţi
cu o impresie de om.
Din când în când, se va scăpa o bucată de carne
pe care o vei vâna cu celălalt.
Ai fost judecat în contumacie, vei dormi
pentru tot restul vieţii, într-un balcon
cu o impresie de om.
De aici nu poţi scăpa decât sărind peste un nerod
şi o masă de carne moale.
Mantale sentenţioase ce suntem
avem o frumuseţe aparte de nebuni
scăpaţi la fereastră
propăvăduind Parusia.
De aici, din colţul meu, văd un şir de zdrenţe

Vinovaţii
M-au împins cu furie,
ai fi spus că le-am furat un vis frumos.
Nu voi mai săpa în genunchii mei fântâni
care să vă ţină în viaţă.
Nu mai sunt în mine întinderi
pe care animalele voastre
să întreacă în viteză iluziile mele.
S-au stins
sau se sting încet.
În vieţile lor, aproape sfârşite,
m-am împotmolit şi caut viaţa mea
de care să mă prind.
Îi las în urmă,
nu le mai văd ochii,
nu-i mai aud strigând că sunt o lebădă
care şi-a dat aripile pe blana unui câine.

Magda URSACHE
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“Acasă, în exil”
„Trei sferturi din răul care se face în lume se face din teamă.”
Fr. Nietzsche

“Nu am stofă şi nici vervă de polemist,” declară Aura
Christi. O contrazic: are şi stofă şi vervă, dar, mai ales,
curaj.
Da, trăieşte dramatic, trăieşte epuizant, trăieşte „civil”. E
o voce penetrantă şi convingătoare. Îşi asumă patetismul
(revoltei).
“A fi tu însuţi, notează în Labirintul exilului (Ideea
Europeană, 2005, prefaţă N. Balotă) e lucrul cel mai greu
din lume. A fi tu însuţi înseamnă să fii viu şi să suporţi
felul în care exprimi faptul mirabil şi dramatic de a fi viu”.
E comportament christic. Pseudonimul (dăruit de Cezar
Ivănescu) trimite la sacrificiul christic în numele a ce nu este
de negociat: „ţara, familia, limba, identitatea, neamul.”Să
nu se omită că în decalogul ei de scriitor se află porunca a
4-a: să nu-ţi uiţi locul, originea.
Cum să rămâi tu însuţi fără riscul de a fi atacat de omul
fără relief, aşa numit de Aura Christi şi căruia eu îi spun
turtă ideologică, care se reinventează rapid rostogolindu-se
încolo şi încoace, de la stânga la dreapta şi invers? Şi-i vreme
propice pentru acest tip de lichea comun(ist)ă, gata să se lase
dresată, mankurtizată, ţelul fiind binele propriu, caşcavalul
propriu. Ce n-ar face licheaua să ajungă pe „tabla de valori
acceptate”? În primul rând, să se supună îndemnului la
depersonalizare (“Adio diferenţei!”), trebuinţă mare fiind
nu de personalităţi („depăşite”), ci de pseudo-persoane,
fără identitate etnică distinctă, specifică, de-identificate.
Coloana identitară e coloana infinitului, a rezistenţei
în timp şi Aura Christi ştie că trebuie apărată cu orice risc,
nu-i chip altfel. O afirmaţie a lui H.-R. Patapievici, că „noi
azi ieşim din zodia naţionalului” (şi, pe cale de consecinţă,
„atacul la miturile şi valorile fondatoare, prin care s-a
construit naţiunea română”), e respinsă de scriitoare ca
incalificabilă. Poate n-ar fi rău ca, din când în când, să-l
trimitem pe Patapievici, considerat cea dintâi minte a
României, la Larousse sau la Dex: „naţiunea – formă de
comunitate etnică socială, care indică dezvoltarea societăţii
pe o treaptă superioară, având ca trăsături comunitatea de
interese economice, o limbă şi o cultură, o anume factură
psihică.” Or, dacă mergem pe idei impuse ca naţiunea –
comunitate imaginată, deci falsă, pe iubirea firească de
patrie ca un concept cu forţă negativă, atunci statul naţional
trebuie ucis ca monstru, cu lancea societăţii civile fără
frontiere. Şi-i în trend să denigrezi România – ţară second
hand pentru ex -preşedintele Băsescu, cu cultură second
hand pentru ex-şeful ICR. Mă întreb dacă i-ar conveni
autorului volumului răs-editat Politice, să se lase zugrăvit
exact aşa cum îl zugrăveşte el pe românul stereotip: „umbră
fără schelet”, aşadar fără şiră spinală, inimă-piftie (ca să nu-l
mai citez exact: „ca un cur”), creier – un amestec apos, faţă cu
trăsături rudimentare, gură vulgară, maxilar încrâncenat...
Tout court, un patibular, gata să fie spânzurat de papion.
Pe urmele lui Paul Goma din Jurnal pe sărite („că ei
vor să ne şteargă memoria – deci să ne suprime pe noi,
conştiinţele...”, Aura Christi reacţionează, „reacţionara” de
ea. Cheia polemicelor adunate în Acasă – în exil e refuzul
ideilor impuse ca fiind corect politice; repetă, revine,
apasă pe adevărul că „numai rămânând noi înşine vom fi
europeni”, ceea ce trimite la spusa Eminescului: „europeni,
dar româneşte.” Din cauza asta o fi fost considerat Eminescu
„idolul tribului”? Atunci fie poetul naţional idolul „tribului
Conte”, cum îi place Aurei să-i numească pe colaboratorii

fideli şi totodată complici, cititori complici ai revistei.
Cu mână sigură, de chirurg social, Aura Christi pune
diagnosticul exact: neostalinism (Petru Ursache i-a spus
neocolonialism): „o ideologie neostalinistă menită să
demoleze valorile validate de-a lungul timpului, reperele
estetice şi morale ale Europei, considerate, cu o obrăznicie
fără margini, depăşite, învechite sau expirate.” Şi cum
neostaliniştii îi combat fără milă pe adversari, atitudinea
Aurei Christi poate implica etichetarea: caz politically
incorrect. De blessing au parte inşii corect – politici,
nicidecum cei care luptă pentru construcţie în deceniile de
- construcţiei. Am scăpat cumva de prima dez-naţionalizare
din perioada gubernizării sovietice; acum, noii ocupanţi,
noii colonizatori deţin metode, mijloace de convingere mai
subtile, deci mai greu de contracarat. Asta ca să se adeverească
ce-a spus Goma:”continuăm să fim ocupaţi de «ai noştri»:
fiii comuniştilor, duri agenţi ai comunizării, sovietizării,
martirizării ţării noastre”. Unul dintre ei, V. Tismăneanu, îl
compară pe Patapievici cu ...Corneliu Coposu, alăturare la
fel de absurdă ca Aurelian Bondrea şi Spiru Haret.
S-a dat liber la opinie? Da, dacă opinia ta corespunde
tezei fără antiteză. Necorespunzător făcea parte din Fondul
Principal al Limbii de Lemn, când moartea culţilor era
programată de desculţi. Athanase Joja (to’ar’şu Tăsică!),
ministru al Învăţământului, trimitea instrucţiuni de
epurare a tipăriturilor necorespunzătoare. De la Jdanov
cetire, esteticul trebuia subordonat politicului. Nu cuvânta
Gh. Apostol, într-o lungă şedinţă cu scriitorii, că Partidul
nu-i obligat neapărat să-i tipărească pe toţi, ci numai pe
cei care folosesc poporului muncitor?
După ce cultura românească a plătit tribut greu cenzurii
ideologice, iată că, alături de cenzura economică, reapar
interdicţiile tematice. Egalitatea vocilor, exprimarea
opiniilor contrare e baznă de adormit postdecembrist,
copiii. Cum să ajungi, fără compromis-cedare, valoare
acceptată? Alaltăieri, de secta comunistă ilegală DejPauker; ieri – de „patrioticii” lui Ceauşescu, abundent
omagiatori; azi – de cei în mână cu ştampila C.P. – I.P.
Nu impostura e cenzurată, ci postura de suspect I.P. Iar a
fi I.P., incorect politic, înseamnă să aperi valorile etniei de
minimalizare, până la negare.
Aura Christi scrie dintr-un „prisos de iubire”, ca să-l citez
pe maestrul său declarat, Nietzsche. Campania din ianuarie
2013, intitulată Valorile României – valori europene,
o dovedeşte cu prisosinţă. Nu suntem incompatibili cu
europenii, nici moral, nici cultural, cum se declară mereu.
Suntem neterminaţi cultural şi civic, crede şi o spune în
revista „Acum”, Ovidiu Vancu. „Pârnăiaşilor”, „bandiţilor”
închişi în penitenciarul Piteşti pentru „reeducare”
comunistă li se zvârlea, dimineţile, urină peste faţă. Bâta,
ranga, frigul, foamea erau, însă, mai uşor de suportat decât
lovitura psihică. De mai bine de două decenii, se încearcă
alt experiment de tip Piteşti: intelighenţi hiperexigenţi cu
românii lor le aruncă în obraz acuze de nereprodus. Românul
stereotip e complet negativ. Tradiţia? Horribile dictu. Plaiul
românesc – fecală. Să-ţi aminteşti de romanitate a ajuns
fapt blamabil şi ruşinos să fii suflet în sufletul neamului.
Pe cât sunt respinse valorile – ghid, pe atât sunt scoase-n
faţă non-valorile. Pamfil Şeicaru e ocărât ca ...ceauşist,
iar Valter Roman, director al Editurii Politice, de pildă,
este evocat la TV, pe rând, şi de fiul devenit brusc liberal
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cu vocaţie occidentală, şi de noră, ca mare protector al
culturii. În Oameni şi javre, volumul al doilea al Artei de
a fi păgubaş, Niculae Gheran narează un episod al „luptei
de clasă” intelectuală, Valter Roman – Barbu Theodorescu.
Coana Leana îi încredinţase lui Valterică Dicţionarul
Enciclopedic în 4 volume, iar Barbu Theodorescu
exemplificase riguros lacunele. Când Roman l-a somat
să-i răspundă de ce a afirmat că nu-i lucrare românească
(acuză de antisemitism a fost şi este extrem – periculoasă),
Theodorescu i-a zis ferm: „Eu n-am replicat asta, dar, dacă
vă face plăcere, îmi însuşesc această replică; o fac la fel de
bucuros, fiind în stare s-o dovedesc. Vă convine – bine; nu
– daţi ordin să mă lege.”
Nu l-a legat, l-a marginalizat.
Să fie întoarsă pe dos lozinca stalinistă: „Cine nu-i cu noi
e împotriva noastră?” Semne rele sunt destule. „Încearcă
şi critică grupul de comentatori care, de mai bine de
douăzeci de ani, conduc abuziv cultura română, erijânduse, în continuare, samavolnic în voce a societăţii civile, şi
vei fi rapid izolat, pedepsit şi considerat un paria sau tratat
cu indiferenţă, complicitatea unor scriitori cu cei aflaţi la
putere fiind cunoscută şi eficientă şi în vremea dictaturii,
dar şi astăzi”. Cu alte cuvinte, dacă nu convin ideile tale,
poţi fi lăsat una-două fără droit de réponse.
Cu noii tanchişti de ocupaţie nu-i de glumit. Nu sunteţi
de acord, afară din librărie, afară din reviste, afară din
cultură! În ce-l priveşte pe raportorul Tismăneanu în
procesul comunismului (ca şi cum tătuca Leon n-ar fi luat
parte la tortura ideologică), s-a arătat spăimit de „forţe
restautator – cleptocratice” şi asta dacă au fost rezerve faţă
de intelectualii din avion băsesc. Şi nu-i uluitor că există şi
acum o elită de curte? Au devenit, nepresaţi de nimeni decât
de oportunism, personaje oficiale. Cu ochii la stema nouă,
frunza lu’ Udrea, Mircea Dinescu a crezut că n-ar strica să
pupe mânuţa Duduii. Pe cât pariem că toţi cei grupaţi în jur
de Băse se vor regrupa în jur de ghici cine? De Răzvan, că-i
mai ungurean, cel care i-a oferit noului preşedinte lozinca
proprie: „Vrem ţara înapoi!”
Cei cu iubire şi cu frică de Dumnezeu sunt iarăşi acuzaţi de
cei cu iubire şi cu frică de Stalin. Cine a fost mai josnic insultat
decât Paul Goma? Şi de cei vânduţi sovieticilor, şi de fiii celor
vânduţi sovieticilor. „Iată-mă exilat şi din exil!”, constată
cel perpetuu discriminat. Sentimentul de a se simţi în exil
acasă, în ţara sa, îl are şi Aura Christi. Ditamai fălci elitiste
indignate şi îngâmfate găsesc destule sisteme de anihilare.
GDS-ul e un fel de „oficiu de cadru”, cum era altădată
ARLUS, Asociaţia Română pentru Strângerea Legăturilor
cu Uniunea Sovietică, înfiinţată repejor după „cotitură”, în
14 noiembrie 1944. Vai de capul rebelilor antisovietici!
Ce propune Aura Christi, mereu în à rebours (scrie
„psalmi în răspăr”, scrie şi foiletoane în răspăr, iar materie
primă avem în jur destulă) nu e corectitudine politică
(şi forţa cuvântului o are cu prisosinţă), ci corectitudine
intelectuală. Ceea ce presupune abordarea temelor grele
ca disidenţa reală subdictatură, complicitatea scriitorilor
cu puterea, farsa condamnării comunismului, atacul
la memoria istorică prin părăginirea monumentelor,
distrugerea personalităţilor prin CNSAS etc.
Cea mai importantă trăsătură a scriitoarei, cred eu, este
faptul că nu are complexul culturii mici, al limbii mici. Ştie
bine că Jose Saramago a obţinut premiul Nobel în 1998,
dând atenţie identităţii portugheze, literaturii cu accentuată
amprentă etnică. Aura Christi are nevoie de modele (ca
Rilke şi Dosto, Eminescu şi Proust) de maeştri ca Nicolae
Breban ( i s-a reproşat şi asta).
De ce polemizează? De ce se bate cu falsificatorii de
istorie, cu manipulatorii memoriei, cu cei care şi-au făcut
un obicei din a denigra România, ajunsă un fel de Iov?
Pentru că polemica e pentru Aura Christi semnul bun:
„Poate un semn al speranţei că nu e vândut chiar totul. Nu
e terfelit chiar totul. Nu e pierdut chiar totul.”
Campaniile sunt multe şi infinit de grele, dar aş vrea să
pot spune, parafrazându-l pe Iulian Apostatul: A învins
Galileeana! A învins Basarabeana!

Melancolia sau resurecţia povestirii. Proza lui Ion Lică-Vulpeşti
Proza noastră postbelică a avut un al doilea
reviriment după 1980. Paradoxal, într-o
decădere absolută a opiniei personale în
spaţiul public, din motive pe care deja le ştie
toată lumea, astăzi, proza era noul spaţiu în
care lectura „printre rânduri” identifica şi noua
personalitate a călătoriilor spiritului liber în
lumile imaginare. Defularea aceasta a aflat
legitimitatea după 1989, când dimensiunile
categoriale în epicul revigorărilor totale ajung
să stăpânească, aproape irevocabil, conştiinţa
cititoare. Eul scriptor postdecembrist domină
perspectiva istorică. Un autor remarcabil, Ion
Lică-Vulpeşti, revendica experienţa scrisului
într-un conţinut obiectivat de cultul principiilor
moralizatoare. Oral, în epocă, era cartea de joc
bătucită de teoreticieni mimetici.
Dar scriitorul acesta, autentic, avea un stil al
său şi modalităţile sale de a reverbera epicitatea
în chiar trezirea amintirilor din „somnul cel de
moarte” al unei simple pastişe. Povestirile lui
Ion Lică-Vulpeşti au eroi care visează, personaje care induc, prin comportamentul lor,
sentimentul aşteptării. Ei aşteaptă inclusiv
pe autor să fie eliberaţi. Cumva dezindividualizaţi, aceşti volitivi, cu deghizamentele lor,
ajung să fie gravi şi dominaţi pururi de anxietăţi
dar şi de elanurile ingenuităţii.

Astfel, După-amiezi cu cai (Bucureşti,
Editura Cartea Românească, 1987, 160 p.; lector
era un liric redutabil, Florin Mugur iar Florenţa
Pană realiza coperta destul de interesantă) e un
volum al plăcerii de a povesti.
Cartea identifică resurse ale narării fanatice,
personajele au convingerea unui misionarism
şi nu mai „tac” din gură, povestesc interminabil,
povestesc întruna. Cârjan, din nuvela Nevăzutul fir al lui Făcălie, pare a-şi construi singur
textul reprezentaţiei, el este un personaj în
căutarea charismei, chiar şi viaţa lui devine
relatarea unui mit specific. Războiul se resfiră
ca apa nedorită printre straturile fictivizării, el
nu caută niciodată martiri, el distruge.
În Râsul din pădure războiul şi oamenii
sunt pradă reveriilor. Dar în schiţa Talanga lui
Mătăchiţă, epicul dezinvolt, în descendenţa lui
Fănuş Neagu, impune mutaţii în metafora unei
melancolii endemice. Tragicul şi pitorescul
relatării dezvoltă un tablou al solemnizării
radicale, de un admirabil potenţial de gravitate,
ultimativă dar demistificatoare.
Talanga era rostitorul unui poem, mereu
altul, din cotidianul satului: „Şi tot aşa, până
când, odată, la amiază, în zi de lucru, când satul
era pe câmp sau la grădină, talanga se zbătea
chinuitor. Răsuna jalnic. Oamenii înlemniseră;

talanga nu suna în zi de lucru. Şi totuşi, merseră
la sediu. Aici însă altcineva bătea talanga. Se
grăbeau să-l vadă pe Mătăchiţă. Dar nu era
el. Pe bătrân îl văzură întins, cu ochii închişi.”
(Talanga lui Mătăchiţă, p. 31).
În general satul tradiţiei e prezent în prozele
lui Ion Lică-Vulpeşti. Aici, viaţa e formă de
autenticitate. Dar viaţa e tranzitivul, schimbarea
de sens, schimbarea stării normale în istorie
care, adesea, se scrie singură. Comoara din bozii
reconciliază planurile, scriitor şi cititor îşi propun
să-şi evalueze toate simbolicile.
Schiţa Fata cu ghiocei pare chiar să efectueze
o exegeză melancoliei în vreme ce epicul din
Sentiment are o netăgăduită componentă onirică.
Onirism este şi discreţia evocatoare marcată de
ardenţe sapienţiale, aproape moromeţiene, în
Marghioliţa, morăriţa, Barca, Gustul dulce al
bobului de grâu. Dezabuzările personajului din
Schiţă, fulguraţiile eroilor, construiţi mai mult
emoţional, din Secvenţe, modulaţii ale denuanţării
tragicului, în Scorbura şi pământul galben de sub
râpă sau imaginarul potenţat ca mesaj identitar
în Războiul de pe planeta albă definesc o proză
de structuri directoare ale discursului narativ în
care epicul se află mereu în ofensivă.
Spectacolul nuvelelor, povestirilor, schiţelor
lui Ion Lică-Vulpeşti este, însă, administrat

de re-aşezări ale voluptăţii de a relata, recompunând o realitate sau poate chiar un mod
de viaţă. Statura personajelor, un fel de eroi
ai prestigiului de a povesti dar nu neapărat
confesivi, edifică şi una din constantele acestei
cărţi, permanenta reactivare a dialogului în
parabolă tragică. Oprişan, din Poveste cu bal
şi motocicletă, e construit în tuşă convulsivă,
sincopele unei elegii, ca o desfăşurare graduală
a melancoliei răsfaţă stări de spirit, Căţelul şi
În gară sunt demantelări ale epicului, risipit
tocmai în această fascinaţie a dialogului,
Moartea lui Mecu ilustrează un apollinism al
conversiunilor poveştii în gesturi demitizante,
explorările confesive din feeria narativă În
noaptea de Anul Nou se desfăşoară în acelaşi
fast dialogal, impresiv, disimulat în altă
experienţă a de-retorizării melancoliei.
Cartea lui Ion Lică-Vulpeşti reprezintă
reflexiile unei mentalităţi, textele reunesc
fragmente de viaţă spontană cu o forţă a
sintezei până la esenţializările unei modalităţi
de a nara, o altfel de resurecţie a povestirii
având ca sâmbure epic satul şi oamenii lui.
După-amiezi cu cai reabilitează emoţia de a
povesti, ne închide în melancolie ca într-un
bilanţ definitiv al fiinţei care visează.
Ionel BOTA
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cronică

În “oraşul cu poeţi” (II)

Nu doar criticii „doclinieni” (deloc puţini!), în pelerinaj
la templul Poemului (Poetului?), vor fi aflat că harta lirică a
Banatului e de neconceput în absenţa energicului Octavian
Doclin, un „strălucit mandarin al poeziei”, cum zicea răspicat
Ion Cristofor, cu un loc bine determinat în peisajul vestului
literar. Flexibil, greu de „prins”, un solitar cu reputaţie de
boem, laconic, misterios, în autoevaluare, cu problematizări,
ezitări şi reveniri (redefinindu-şi programul), cercetând cu
uimire lumea, părând a fi cantonat într-o formulă, elogiind
„poemul scurt”, alternând – „încă în har fiind” – gravitatea
şi ceremonialitatea, un eretic sentimental, de fapt, trăindu-şi
poezia (cf. Ionel Bota), celebru şi pentru isprăvile nepoeticeşti,
intrate în folclorul breslei, Octavian Doclin are un traiect
spectaculos, plin de imponderabile, deşi, vizibil, inspiraţia
nu e dezordonată, iar poetul se dovedeşte consecvent cu sine.
Încât o fixare în efigie nu e chiar lesnicioasă. Este boem sau
constructor? Este prolific (dacă vom contabiliza volumele,
numeroase) sau se vrea minimalist, scuturându-se de podoabe,
visând esenţializarea, prinzând „fragmente de existenţă”
în concentrate aforistice? O fi un sentimental ingenuu,
împrumutând, ca optzecist, masca textualistă, un ascetic
disimulat, un ironist tandru etc., ştiind că „plecat e anotimpul
romantic / deşi luna mai trece pe cer” (v. Dincolo de umbră).
Spirit neliniştit, şocând prin ritmicitatea apariţiilor editoriale,
căutător febril, dar şi încrezător în propriu-i potenţial, captiv
al unei prelungite adolescenţe (trecută prin rememorare),
dar impresionând prin luciditate („extremă”, zice Emanuela
Ilie); bucurându-se, cu precocitate, de minunăţiile din jur
(în „înflorire”), o lume însufleţită de sacralitate, învăţând
„trecerea”, invocând îngemănarea viaţă / moarte şi aflând,
dibuind noimele fundamentale, unitatea ei armonică.
Doclin, observa esenţial Ion Pop, poetizează faptul de a
scrie. Aşa fiind, ne putem întreba dacă, „obsedat de verb şi
poem, ca mai tot optzecistul” (cf. Marian Popa), el ţine sever
de tabloul optzecist, cu atâtea valori permutabile, îndatorate
ingineriei textuale şi protecţionismului generaţionist. În pofida
afinităţilor, constatăm că el lipseşte din pomelnicile curente.
După unii exegeţi, Doclin s-ar fi sustras optzecismului (cf.
Doru Timofte); după alţii, aderarea a fost lentă, dar proiectul
optzecist a fost „asumat cu convingere”, crede Cristian Livescu.
E drept, plasat în ariergardă, atent la mutaţiile de poeticitate,
încercând – sub flamura sincronizărilor – o combinatorie
pe care s-a bătut multă monedă, fără a îmbrăţişa entuziast
tehnica „textualizării”, ca „soluţie vicleană” a ideologiei postkominterniste, cum afirmă Theodor Codreanu. Dintre cele
trei componente ale optzecismului pe care mizează Cristian
Livescu (sete de comunicare, subversitate esopică, textualism),
doar prima l-ar fi atras, credem, pe poetul din Caraş (n. 17
februarie 1950, la Doclin). Dar „setea de comunicare”, să fie o
marcă (doar) a optzecismului?
O hartă credibilă a optzecismului indică, fără tăgadă, existenţa
unui policentrism liric, dinamitând teza unui fenomen monolitic,
standardizat. Chiar N. Manolescu, schiţând „portretul generaţiei
la maturitate”, recunoştea că poezia optzecistă „n-a avut niciodată
un profil unic”. Ea, neridată (după unii), neîmplinită (după
alţii), doar „părea unitară”, tematic ori stilistic; încât, scanând
peisajul liric, izbitoare rămâne modificarea de paradigmă,
impunând un alt tip de sensibilitate, neîncorsetată într-o
formulă poetică unitară. Bineînţeles, apartenenţa la optzecism,
clamată zgomotos, nu asigură şi suportul valoric. Ca generaţie
genofagă, vădind vociferanţă şi râvnind vizibilitatea, ea prezintă,
la o cercetare retrospectivă, dincolo de strategia de grup, câteva
caracteristici, îndatorate contextului socio-politic: s-a ivit prin
„viaţa de cenaclu”, aproape în semi-clandestinitate şi a ţâşnit,
cu excepţia câtorva debuturi individuale, prin volume colective
(literatura „cooperativizată”); s-a „rătăcit” în textualism, dar
a fost sprijinită de critici importanţi, asigurând mentoratul;
a suportat valuri de reproşuri şi obstrucţii editoriale, inclusiv
blocarea primirilor în Uniunea Scriitorilor. În timp, pulverizarea
nucleului textualist (grupul central, vectorizant, cu o poetică
„clasicizată”, pre-scriind orientarea-standard) a favorizat
apariţia fracţiunilor optzeciste, implicit afirmarea diferenţei
şi recuperarea, la cote inflaţionare, a „întârziaţilor”. Încât,
optzecismul, prin actorii săi, s-a manifestat, observa Mircea
Cărtărescu, un exeget al fenomenului, ca generaţie naţională.
Or, Octavian Doclin, cel din perioada începuturilor, era
fascinat de mitologia locului. Debutase în 1979 cu Neliniştea
purpurei, dar fusese găzduit în volumul colectiv Uneori
zborul (1973) şi, anterior, în antologia Ritmuri din Ţara lui
Iovan-Iorgovan (1970), invocând miraculosul izvor, râul,
pădurea, crinul, Muntele etc., vădind un demers elaborat,
cu evident palpit cultural. O poezie intelectuală, calificată ca
atare, neezitant, de Al. Piru. Cu precizarea că miracolul rostirii
se consuma sub pavăza misteriilor. Şi că silinţele euforice nu-l
transformau într-un autor „de diapazon”, cultivând scrisulmelodie. În schimb, interesat de metamorfozele poemului,
el însuşi în metamorfoză „programată”, poetul – pendulând
între luciditate şi transă – îşi va subordona emisia lirică
dublului mesaj, pe suportul dublei naturi, între verticalitate
(„Muntele”, ca imaginar ascensional) şi retractilitate (deşi
„golful” adăposteşte „ape verticale”): „Trup şi suflet / dorinţă şi
plăcere / eşti atât cât îţi eşti doar ţie dator / o frumoasă poveste
de dragoste şi moarte / un paradox / o echivocă siguranţă de
sine / un dublu punct de vedere” (v. Dublu punct de vedere,
26 noiembrie 1998). Bineînţeles, acest intimism reflexiv, de
reverberaţie cosmică, împreunând alchimiile melancoliei,
misterele arhaice, naturismul, setea de puritate, reveriile
mântuitoare se sustrage constrângerilor evenimenţialului.
Este o poezie trăită, sentenţioasă, poetul (scrib, „paznic” etc.)
răsfrângându-se în oglinzile textului, coborând în sine, printr-o

retragere care trezeşte „amintirea luminii din copilărie”; şi care
confirmă supoziţia lui Mircea Martin, criticul notând că poezia
docliniană celebrează jocurile timpurilor. Fireşte, sub ritualul
privirii, „cu ochi noi”, contemplând – expansiv – minunea
creaţiei şi concomitent, prin contragere, „închisă în sine”,
deoarece poetul ne prevenise: „fără milă e ochiul”. Dovedind
că „metamorfozele” sale, aparţinând unui liric rebel-reflexiv,
în mişcare, cititor habotnic, ţin de fulgerul unui gând, iscând
o viziune, exploatată cu sârg până la epuizare. Cu ciudate şi
calculate alternanţe. În acest regim, apreciat, lăudat pentru
hărnicie, mereu în căutare, doritor de înnoire, poetul are,
dincolo de ispita recapitulativă, câte „o sclipire”, folosită până
la secătuirea filonului; după care, abandonându-l, porneşte
în altă direcţie, făcând riscantă orice tentativă etichetologică,
oricum fatalmente reductivă. Încât ceea ce putem afirma fără
tăgadă ar fi tocmai continua sa reinventare: impetuos sau
delicat, rob şi sacerdot, boem incorigibil sau ludic textualist,
scuturându-se de pericolul manierist, oscilând între orgoliu
(emfaza bănăţenismului e binecunoscută doar) şi smerenie,
poetul, fie discursiv, fie, dimpotrivă, laconic, acceptând poza
sau cultivând fronda, şi-a „construit” un Kosmos. Frecvenţa
unor cuvinte îi traduce, în reluare, obsesia / obsesiile, după cum
anumite volume par a închide câte o etapă, vestind înnoirea.
În micul eseu Apologia lui Esau (2001), Doru Timofte indica
astfel de volume „de prag”, consfinţind „rupturile”, dincolo
de continuitatea subterană. Fiindcă, până la urmă, Octavian
Doclin scrie la nesfârşit poemul despre poemă.
Cu ani în urmă, vorbind despre poetică şi poezie, comentând
cărţile de început, Ada Cruceanu, încercând a desluşi devenirea
poetului, spera într-o „mai convingătoare” stare poetică;
fireşte, în „zalele rigorii”. Anii au trecut, poetul a crescut,
cărţile s-au adunat. Observăm, însă, că mai recente istorii
literare (planturoase, narative) îl ocolesc. Dincolo de invocata
ingratitudine a contemporanilor, dincolo de inevitabilele
rivalităţi, casta poeţilor fiind, se ştie, orgolioasă, iritabilă,
veninoasă etc., principiul listei, cu pretenţii de canonicitate,
face victime. Se cultivă narcisismul de grup şi omisiunile
strategice; cineva, îndreptăţit, recomanda chiar a cerceta
peisajul liric dincolo de „anturajul bucureştean”, descoperind
nume rezistente, ignorate. În paralel cu invazia veleitarilor şi
confuzia valorilor, înstăpânind ceaţa axiologică. Cu instincte
bune, orientat în jungla scriitoricească, cu atâtea grupuscule
în agitaţiune, vădind diplomaţie literară, prietenos, sociabil
şi, paradoxal, însingurat, informat, onest, Octavian Doclin se
vrea „mijlocitor”. El „funcţionează” ca lider, stimulează, pune
în legătură, se mişcă dezinvolt în viaţa coralieră a literaţilor.
Dar mai presus de toate ştie că a fi înseamnă a fi poet. Încât,
în tovărăşia prietenoasă a cărţilor, îngrijindu-şi metabolismul
liric, fostul profesor şi referent literar, actualmente redactorşef al revistei Reflex şi director al editurii Modus, respectă cu
sfinţenie un program.
Desigur, ar fi riscant a lansa profeţii, aproximând ce se
va întâmpla cu scrisul doclinian. Aflându-şi o cale proprie,
imprevizibilul poet e fidel acelei aspiraţii „spre esenţă”,
inuită cândva, în anii tineri, de Gh. Grigurcu, urmând calea
esenţializării; respingând, aşadar, verbiajul nestrunit, poemele
despletite, aluvionare, credincios, însă, unor repetate şi râvnite
reîntoarceri. Precum ne anunţa altădată: „După o penitenţă
fulgerătoare / în camera cu pereţii de plută / cu forţă deplină,
stăpân peste ceilalţi, / oficiază acum în templul poemei / noua
sa religie. / Rob şi sacerdot. / Iubind în libertate şi murind
liber / întru aceiaşi reîntoacere repetată / în îngândurate cărţi
de poezie” (v. Rob şi sacerdot, Reşiţa, 24 iulie 1998). Dorind,
desigur, ca osteneala mâinii scriitoare să izvodească invidiabile
„cuvinte pietrificate”, lansând – pe cerul amintirilor – „o dâră
de lumină”. Dar poetul-zidar, „ascuns ca-ntrun nor”, mai are
de lucru: „Cândva / în anii mai apropiaţi tinereţii tale / căutai
bucuria în eroare / veselindu-te // acum / când între viaţa ta
de până aici / şi cea viitoare stă dubla eroare / va trebui să alegi
// eu îţi mai spun atât / caută şi intră doar în poemul / în a
cărui casă este numai tristeţe / de cel în care auzi că se petrece
/ fugi şi nu privi înapoi // fiindcă ţie ţi s-a dat acest privilegiu
/ prin naştere zidar al poemului / şi caselor lui / să poţi alege
o singură dată // amintirea vie a morţii / de care să nu te mai
poţi lepăda / sau / uitarea că vei muri // şi / încă o dată / vai ţie
poetule biet / mai este de lucru” (v. O singură dată, Duminică,
17 ianuarie 1999).
Evident, portretul (în mişcare) pe care încercăm a-l schiţa
celui care se recomandă „un poet din Banat”, nu e dator doar
textelor docliniene. Cu semeţie, printre rânduri, se iţeşte
omul, declarându-şi, cu o legitimă mândrie, bănăţenismul, de
care, negreşit, face mare caz. Şi pentru care trudeşte entuziast.
Cum eul fizic, constata Ştefan Borbely, „interferează abuziv cu
cel poetic”, percepţia liricii docliniene (ecranată, propulsată,
depreciată, deformată) suportă această povară. Ceea ce,
inevitabil, însoţeşte şi demersul nostru.
Poet-spectacol, de reală vocaţie, întâmpinat cu generozitate,
Octavian Doclin şi-a temperat înclinaţia elegiacă (euforizantă,
iniţial) şi, prin acumulări succesive, fortificându-şi timbrul
propriu, trecut prin fenomenul natural de individuaţie a
confirmat că, într-adevăr, debutul său nu a fost unul „de toate
zilele” (cf. Gh. Grigurcu). Refuzul retorismului, „seducţia
concentrării” (cum nota, pătrunzător, Anghel Dumbrăveanu
la acel ceas incert), zelul epigramatic etc., i-au călăuzit „drumul
spre coacere” (v. Pârga II, 2005), trăind poezia ca febră. Şi
poetizând-o „cu ochii deschişi”, într-o creaţie intens vizuală,
ştiind că „muzica ochilor e lacrima ce sună / peste cuvântul
ascuns ca o rană” (v. Muzica ochilor). Se înţelege, ochiul
doclinian „se surpă” în suflet (v. Surparea privirii), orbirea îl
ameninţă, cum ne şi anunţa într-un Poem minim: „Când scriu
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sunt orb./ Doar cuvintele
mă mai văd”.
În fine, în chip
de hermeneut, de o
enervantă
ordine,
Octavian Doclin ne
oferă, la tot pasul, bogate
şi utile lămuriri asupra
intenţiilor care-i animă
/ provoacă strădaniile
lirice după ieşirile din „subterană”, dovedind, grijuliu, şi o
pilduitoare atenţie „memorială”. Dar Octavian Doclin nu e
doar poet. Capabil de mari solidarizări, fălos pentru obârşia
bănăţeană (reînviind un Banat arhetipal, frisonat de spaima
ieşirii „din rosturi”), la distanţă de actorii şi fracţiunile
optzecişti / optzeciste, imun la ispitele secularismului,
refuzând malaxorul Postmodernismului, el se vrea un
vizionar şi, deopotrivă, un vigilent constructor, implicat în
viaţa literară a zonei. Boema sa, câtă mai e, se consumă extra
muros. Iar poezia, îndatorată existenţialului, glisează / a glisat
dinspre arealul rural spre un livresc ontologizat, avertizândune că nimic nu e întâmplător în seria întâmplărilor pe
care le-a traversat. Ca bănăţean neprovincial, Octavian
Doclin, construindu-şi răbduriu identitatea (mobilă), iubind
metamorfoza, nădăjduia la „sublima identificare”, anunţată
dealtminteri: „Un cerc în alt cerc se închide / orbirea şi căinţa
/ plăcerea suavă şi mântuirea // alt cerc un alt cerc deschide
/ mâna şi trupul / indecizia şi umbra // cerc închis peste cerc
deschis / sublima identificare” (v. Identificare, 12 ianuarie
1999). Provocatoare, cercurile docliniene ne invită la un
îmbietor periplu exegetic. Ceea ce presupune o revizitare a
operei. Adică o lectură „de redescoperire”...
*
Tradiţionalist îndărătnic, luptător cu pixul, refractar la
binefacerile Evului Media, deloc entuziasmat de literatura în
mediul virtual, cu promovarea ei agresivă (autopromovare,
de fapt, ocolind editurile şi „controlul” criticii de întâmpinare,
lăudată pentru democratism şi experimentalism,
devalorizantă, însă, şi inexistentă, să recunoaştem, pentru
cei vârstnici), Octavian Doclin, aspirând la „pârga deplină”,
atingând o maturitate chibzuită, rostuită, ştie că binomul
„poetul şi cuvântul” cheamă, prin „rodul mâinii” în „pustia
hârtiei”, o altă pereche: „potenţa şi ispita”. Re(creat), atent
la managementul vizibilităţii, Doclin este şi un ghid credibil.
Anunţând un program poetic, trebuie să subliniem şi
iscusinţele lui în chip de manager. El îşi ajută comentatorii,
oferă – binevoitor – precizări şi repere, aduce corecţii,
provoacă impulsuri exegetice, alertând şi mobilizând condeie;
adică, îşi gospodăreşte opera. Volumele vin în cascadă,
dobândesc un „soi de autonomie”, s-a observat, vorbesc
despre pătimirea poetică, în ciudate alternanţe, oscilând între
supra-luciditate şi „prăbuşiri” în subterană, decuplându-se
de lume. Ele conservă, însă, memoria afectivă, epuizând un
filon şi căutând apoi, impredictibil, altceva. Cu acest sigiliu
nostalgic, expansiv şi regresiv, deopotrivă, Doclin este prezent
în poem. O prezenţă-spectacol, prezidată de voinţă reflexivă,
vorbind despre lumea Poeziei şi viaţa Poemului. „Instinctul
boem” s-a disciplinat, în asumarea poeziei notăm, pe urmele lui
Mircea Martin, „convieţuirea” registrelor, dar şi comuniunea
cu poemul / poema. Încât căutările sale, de efort reflexiv,
nicidecum mânate de stihiile talentului, metamorfozele prin
care a trecut, cu ştiutele „pauze regeneratoare” (amplificate
de folclorul cafenelei) fixează imagini emblematice, pe suport
elegiac. Putem spune că acest ritm editorial („năucitor”, după
Ion Cocora) nu subminează „unitatea lăuntrică” a cărţilor sale,
detectată de Cornelia Ştefănescu. Şi care confirmă un debut
„nu de toate zilele”, cum anunţa – profetic – Gh. Grigurcu,
într-o recomandare „angajantă” (cf. Mircea Martin). Adică
un lirism sentenţios, criptic, epigramatic, impunând prin
densitate, de „versatilitate prozodică” (cf. Marcel Pop-Corniş)
şi vehiculând remanenţe imagistice. În pofida etichetelor deja
puse, în comuniune cu natura, aşezat orgolios într-o formulă,
mereu altul, surprinzător, ca invenţie formală, Doclin şochează
prin capacitatea de înnoire.
O direcţie posibilă ar fi „subversiunea poetică” propusă
de Basarab Nicolescu, anunţând că Poezia este cunoaşterea
supremă; iar poeţii, împăcând tehno-ştiinţa cu înţelepciunea,
ar fi căutătorii Terţului Ascuns. Boala epocii este, ştim, absenţa
uimirii. Violenţa s-a banalizat, omul plat se mulţumeşte
cu sărăcia spirituală din videocultură (spectacularizată) şi
se complace în orizontalitatea postmodernistă, un spaţiu
fără profunzime, după Baudrillard. Nu vom desluşi aici
ce e cu nebulosul postmodernism, mai ales că el se vrea un
concept „bonne à tout faire” (cum ne prevenea U. Eco). Sub
umbrela acestui termen (totuşi, periodizant) se bat, în numele
pluralismului şi toleranţei, tendinţe de o năucitoare diversitate.
Împresurat de teamă, suferinţă, angoasă, omul zilelor noastre
are nevoie de o nouă solidaritate; altminteri, putem semna,
alături de Clive Hamilton, faimosul Recviem pentru o specie.
Noua spiritualitate pe care o vizează cosmodernitatea lui
Basarab Nicolescu vrea să împace nivelele de Realitate cu
realul (ceea ce este), în noua eră geologică, anthropocenul lui
Bruno Latour anunţând că specia umană este forţa geofizică
dominantă. Cum poezia este trans-cunoaştere, ea obligă la
conlucrare, aliniind / interferând imaginaţia (ca nivel al unei
realităţi deformate) cu imaginarul, presupunând „respiraţia
solidară” a diferitelor nivele ale realităţii şi cu imaginalul lui
Henry Corbin, ca imaginar fondator, vizionar; având, desigur,
un rol mediator între inteligibil şi sensibil.
n Continuare în pagina 12
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În “oraşul cu poeţi” (II)
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Doclin ştie prea bine că, deşi murim
zilnic, adevărata moarte ar fi timpul
gol; încât provocarea inspiraţiei,
oferind remedii imaginare pe ecranul
scriptic, ar îndulci mâhnirea trecerii
şi spaimele despărţirii, părăsind
fruntariile pământeşti. Decuplarea
prin absenţă, erosul ca amplificator
al fenomenului vital, întâmplările din
viaţa anterioară, re-scrise de Scribul
credincios (vânzător de secrete), toate
aşezate sub genericul melancoliei
lucide tensionează discursul liric între
polarităţi adverse. De fapt, lucrând
stăruitor la „un poem / care nu se mai
vindecă” (v. Şi...), Octavian Doclin este,
deopotrivă, expansiv şi în retragere:
„Neîndurător, ca suliţa înfiptă drept /
în măduva spinării taurului, / Poetul
se retrage după zîmbetul său. / Vine
moartea şi-l întreabă: / Ce faci aici?
/ Nimic altceva, răspunde Poetul,
/ în afară de faptul că mă aplec cu
pleoapele / pînă la pământ. Astfel,
de pe trupul meu curbat / ca un golf
în retragere, / păsări de noapte îşi
umplu guşa / cu grăunţe de sudoare. /
Şi zîmbetul dispare. Şi Poetul rămîne
gol. / Şi toţi îl arată cu degetul.” (v.
Golf în retragere). Iar în poemele
din Firul cu plumb (Anthropos, 2011,
varianta în engleză aparţinându-i
Adei D. Cruceanu) ne împărtăşeşte
viziunile meşterului zidar la bătrâneţe:
„Păzeşte ce ai scris / aşa cum păstrezi
/ ceea ce n-ai scris / şi rostit / (încă).”
Acolo, adunând şi texte din mileniul
trecut, neincluse în volume, pare
vizitat de neîncredere, gata de a
decapita poemul care tocmai se naşte:
„Cuvintele se împrăştie în trup / ca
un stup în derivă”. Sau: „Puneţi pe
umeri zalele tăcerii / şi stinge focul
dinlăuntrul mierii / priveşte-n ochiul
apei cu luare aminte / cristalele de
sare sub fruntea ta avidă / se vor topi
de teamă cum timpu-n piramidă.”
(v. Cristale). Totuşi, rătăcirile „prin
pustia cuvântului” au rodit, în pofida
potrivniciilor: „O cumpănă a vegheat
şi măsurat / pasul meu prin pustia
cuvîntului / în pîrgă sau în plină
coacere / pe vremea aceea / o clipă
am crezut că voi deveni / mai puternic
decît el / după furtună nisipul mult
prea cald / mi-a închis ochii mi-a şters
vederea / tot pentru o clipă / astfel
firul cu plumb nevăzut / s-a tulburat în
măsurătoarea lui / de pînă atunci.” (1.
Firul cu plumb). El devine explicit în

Deşertăciune: „Toate cuvintele ştiute
le-am revărsat în poem / dar poemul
nu s-a umplut / toată lava din şira
spinării / am lăsat-o să se topească în
tine / dar plin am rămas de sunetul
trupului tău // înţelepciune şi nebunie
/ deşertăciune goană după vânt”. Ca
şi în Scrum: „Dincolo de cenuşă este
scrumul. / Îmbătrânit ating cu mâna
cerul”; sau într-un Sfârşit de poem
(I, 4): „...praf şi pulbere / într-adevăr
rămâne cristalul / când îl mângâi mai
puţin decât blana pisicii”. Ceea ce
nu tulbură cultul poeziei ca bucurie
supremă. Dacă în Agresiunea literei
pe hârtie îşi aşeza, jucăuş, destinul
„sub semnul stelelor căzătoare”,
convingerea că va lăsa o dâră pe cerul
amintirii rămâne nestrămutată: „Dar
ţara Ofirului cu aurul ei fără de preţ /
cum o mai pot găsi doamne eu n-am
/ puterea tatălului meu eu nu m-am
luptat / în groapa cu lei eu nu sunt
bărbat / în toată puterea cuvântului
aşa cum era / tatăl meu încă din
tinereţile sale chiar dacă / era iute la
mânie de aceea doamne îţi cer / doar
un singur lucru dă-mi înţelepciune /
să pot şi să ştiu înspre ce şi încotro / să
îndrept faţa poemului în aşa fel / încât
niciodată el să nu poată fi / văzut şi
deschis în întregime / îşi încheie poetul
rugăciunea / nu înainte de a se ruga şi
pentru / înţelepciunea scribului său ca
el / să ştie atunci când poetul / îşi va
întoarce faţa de la faţa poemului său
/ să răspundă mulţimii ce va aştepta
/ tulburată şi încordată să vadă / cât
aur fără de preţ pietre scumpe şi lemn
de santal / descarcă din saci cămila
// o dar ţara ţara Ofirului cum o mai
poţi găsi” (v. Rugăciunea poetului).
Plecat, „nevăzut”, căutat, poetul va
începe o viaţă nouă, „tot împreună”, cu
propriile poeme, interesând, negreşit,
viitorimea. Puseele de scepticism
nu-i temperează reacţiile orgolioase,
aparţinând
unui
temperament
robust, încercat, desigur, de temeri
şi măcinat de îndoieli. Ţinând,
îndeosebi, de vizibilitate. Fiindcă
vital, reflexiv, desfăşurând un
vizionarism spectaculos, poetul,
observa Mircea Popa (2011), e ţinut
într-un „con de umbră”, aşteptând
iminenţa recunoaşterii naţionale.
Cum replică Octavian Doclin, refugiat
într-o „singurătate provocată”? Iată
un posibil răspuns: „Numai poetul /
cel care şi-a păstrat din tinereţele sale
/ ager ochiul al treilea şi nevătămat /

de poftele neruşinate ale cuvintelor /
... / numai poetul acela zic / e în putere
să găsească singur / şi cu mult înainte
ca pe propriul mormânt / conul său de
umbră / din care să iasă – de va voi
– când va voi” (v. Conul de umbră).
Sau în alt loc, luând atitudine: „O
singurătate provocată / atent îndelung
chibzuită / respingând ignoranţa
/ anticipând orice ameninţare //
singura atitudine posibilă / de la care
încerci să te revendici” (v. Atitudine,
27 noiembrie 1998).
Evident, despre Octavian Doclin,
dincolo de cronistica abundentă,
s-a scris îmbelşugat. Şi Apologia lui
Esau, aparţinând lui Doru Timofte
(2001) şi Muntele şi Poezia (două
ediţii, ultima din 2010), semnată de
Ionel Bota sunt volume de neocolit.
În plus, poetul, ins pragmatic, grijuliu
cu propria-i posteritate, e atent la
orice semnal, provocând şi culegând
reacţiile exegetice. Nu demult, prezent
la Festivalul Internaţional de Poezie
Toamna poetică de la Smederevo (1417octombrie2014,R.Serbia)împreună
cu Liubiţa Raichici, Octavian Doclin a
fost încununat cu Premiul Meridiani;
o viitoare antologie, în selecţia Adei D.
Cruceanu, tradusă în sârbă de Liubiţa
Raichici marchează un important
şi prestigios pas în afirmarea sa
dincolo de fruntarii. Iar placheta din
urmă, Sînge de vişin (2014) nu face
decât să închidă, bilanţier, cercul
doclinian. Astfel, „jocurile” / relaţiile
triunghiulare promovate, pulsând pe
traiectul creaţiei (poezie-dragostecălătorie, poet-poem-poemă, PoetScrib-Martor, trecut-prezent-viitor
şi, bineînţeles, triunghiul „Reflex”)
fac din „pacientul lui Dumnezeu” un
reprezentant de frunte al frontului liric
românesc, sedus, precum ne spune
(v. Sîrboaica), de „halucinaţia mereu
trează / a vârstelor vieţii”. Desigur,
„întru aceiaşi reîntoarcere repetată”,
slujind cu devoţiune Poezia: „A slujit
în ascuns toată viaţa / fără să fi fost
văzut vreodată / în ascuns la ospeţe
a săturat şi stîmpărat / setea tuturor
/ fără să fi zărit cîndva // (negreşit:
există o bucurie a Anonimatului)”
(v. În ascuns). Bineînţeles, dincolo
de „bucuria anonimatului”, există
şi bucuria împlinitoare a unei
recunoaşteri valorice, identificând în
Octavian Doclin un nume prestigios
pe scena noastră lirică, meritând,
negreşit, o altă vizibilitate.

Veronica Balaj, la Ambasada României din Canada

Aam avut bucuria de a sta de vorbă cu binecunoscuta poetă, prozatoare şi publicistă timişoreancă
Veronica Balaj, membră a Filialei Timişoara a Uniunii Scriitorilor din România, care a avut de
curând o experienţă literară deosebită: prezentarea cărţii Oraşul alb în Canada, într-o locaţie cu
totul specială – la Amabasada României la Ottawa.
Adriana Weimer: Dragă Veronica, ştiu că ai început, din punct de
vedere literar, într-un mod cu totul deosebit şi neaşteptat acest nou an,
mai precis, în data de 8 ianuarie 2015, Asociaţia Românilor Canadieni
din Ottawa-Gatineau (ARCOG), a organizat pentru tine, în sediul
Amabasadei României la Ottawa, un “Medalion de scriitor: Veronica
Balaj”, o adevărată onoare pentru un scriitor român. În acest cadru solemn,
de rang înalt dar primitor, au fost prezentate mai multe dintre cărţile
semnate de tine, în mod deosebit fiind în atenţie cea mai recentă carte a ta:
Oraşul alb (Editura Partoş, Timişoara, 2014). Cum a fost posibilă această
invitaţie?
Veronica Balaj: Da, se poate spune că am început anul cu  bucurie. Mi
s-a mai întâmplat să vină surpriza unei invitaţii ca din ...senin. La aceasta
însă, chiar nu am visat. Asociaţia despre care vorbim, şi care a fost motorul
acestui demers, este coordonată de Mădălina Voina, secondată de soţul său,
Liviu Voina, preşedintă de onoare fiind Rodica Motora; implicaţi, în mod
special, au mai fost Cristina Balaj Mihai şi Adrian Costa. Toţi sunt inimoşi,
inventivi, gata să-şi rupă din timpul lor pentru ca lucrurile să fie la perfecţie
organizate. O fac din respectul pentru ţara din care vin, din iubire pentru limba maternă. Totul are
ca scop racordarea la parametri internaţionali, în aşa fel încât să ne prezentăm distinct şi frumos
în conjunctura culturală a lumii. Colaborarea cu forul cel mai înalt al ţării noastre în Canada le
dă, fără îndoială, o siguranţă. Faptul că cea mai onorantă şi importantă instituţie-for, Ambasada
României la Ottawa, prin amabilitatea şi diplomaţia Excelenţei Sale, doamna Maria Ligor,
ambasador al României în Canada, cât şi dl ministru delegat, Adrian Ligor, şi doamna consilier
pe probleme culturale, Silvana Bolocan, susţine, în acord şi consens admirabil, acţiunile culturale,
te fac să vezi că se găseşte timp, dăruire şi pentru cultură! Modernitatea, iată, are şi mulţi vectori
superiori, comparativ cu alte vremuri.
A.W.: Care-ar fi, pe scurt, istoria scrierii acestor două cărţi, Ierusalim-Jerusalem şi Oraşul
alb, ambele fiind legate, ca tematică, şi prezente la întâlnirea de care vorbim?
V.B.: O carte, în cazul de faţă, a determinat-o pe cealaltă. Ambele sunt rodul impresiilor trăite
în Israel, Holly Land, cu prilejul prezentării acolo a volumului Scut iluzoriu, tradus în ebraică
de către Menachem Falek, preşedintele Asociaţiei Scriitorilor de Limbă Ebraică din Ierusalim.
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Argumentări critice *

Aş spune, pentru un bun început, în prezentarea cărţii
hispanistului timişorean Dumitru Vlăduţ, că mi-aş fi dorit
mult ca, în existenţa mea, să fiu un critic de talia domniei
sale. Autor şi al altor volume importante de critică literară,
Dumitru Vlăduţ poate fi caracterizat, în primul rând,
printr-o acribie ieşită din comun, fără ca prin aceasta să
alunece înspre formalism, factologic, arhivism sau alte
metehne de acelaşi gen care, prea de multe ori, pândesc
opera unui critic. Absolut niciun amănunt, niciun an, nicio
afirmaţie nu rămân neverificate, fiind confruntate de mai
multe ori, şi iarăşi controlate, pentru ca nici cea mai mică
greşeală să nu se strecoare în edificiul exegetic.
Documentarea este aşadar prima şi cea mai importantă
dintre poruncile personale ale lui Dumitru Vlăduţ. Autorul
nu face nici măcar o singură afirmaţie fără a fi ,,blindat” cu
citate (aceasta nici nu se mai discută), dar cu argumente
scoase din chiar opera analizată. Adevărul este că drumul
critic al autorului este cel ,,drept”, deşi este cel mai
puţin practicat: opera este citită în întregime, cu atenţie,
ideile sunt notate, şi apoi este elaborat ,,materialul”. Şi
nicidecum, şi niciodată, invers. Altfel spus, Dumitru Vlăduţ
nu „siluieşte” cartea citită să intre, volens – nolens, în
tiparul ideilor exegetice, cel mai adesea preconcepute.
Volumul cuprinde câteva subcapitole, am putea spune,
unul mai interesant decât altul: Eminescu în receptarea
simboliştilor, Tradiţia şi românitatea în interpretările
simboliştilor, Retorica de comemorare la Vasile Pârvan,
Reportajul basarabean al lui Geo Bogza, Ipostaze ale
lumii juridice în proza lui Ionel Teodoreanu.
Sigur că, la o primă vedere, s-ar putea spune că subiectele
nu sunt chiar de o foarte mare actualitate, şi ne referim aici
la iureşul post şi post-post-modern al literaturii actuale, la
,,limbajele literare” de acum, la mersul general al culturii
şi al literaturii, în special.
La o recentă întâlnire cu importanţi scriitori români, şi
nu numai, organizată de Filiala din Timişoara a Uniunii
Scriitorilor din România, Nicolae Breban a afirmat că
situaţia de criză în care se găseşte astăzi literatura estică,
mai ales, se datorează faptului că statul şi-a luat mâna de pe
tot ceea ce înseamnă cultură şi literatură, considerându-le
,,aspecte economice liberale”, deci fără legătură cu politicile
guvernamentale. Aşa se face că literatura nu numai că a
rămas fără sprijin, dar chiar şi fără fundament, fără suport.
Auzindu-l pe marele prozator român, mi-am dat seama, o
dată mai mult, de ce m-a impresionat cartea universitarului
Dumitru Vlăduţ: este o carte de fundaţie, scrisă cu rost,
de temelie. Despre suporturile fundamentale ale culturii
şi literaturii române. Discursul critic este elaborat, amplu,
limbajul (critic) este moderat, fără exagerări şi dorinţa
expresă de a epata şi de a impresiona cu orice preţ. Chiar
dacă subiectele nu par de „primă pagină”, ele aşa sunt căci
discutând, de pildă, despre Eminescu şi receptarea lui de
către simbolişti, exegetul reia atât problematica marilor
mituri eminesciene, cât şi tematologia simbolistică.
Pe de altă parte, nu avem de-a face cu o carte scrisă ,,în
pripă”, pe genunchi, aşa cum, vai, sunt scrise prea multe,
azi. Şi, finalmente, deşi este o carte de critică am spune
noi, fundamentală, ea nu este nici pe departe un op uscat,
lipsit de sevă. Farmecul scriiturii volumului ne arată, cu
asupra de măsură, că Dumitru Vlăduţ este în primul rând
scriitor, şi după aceea critic.
Gheorghe SECHEŞAN
* Dumitru Vlăduţ, Argumentări critice,
Editura Eurostampa, Timişoara

Impactul afectiv, emoţional cu locurile unice în lume care, se ştie, sunt încărcate de mister, de
magic, de sfinţenie, m-a determinat să scriu un volum de versuri şi, mai apoi, proza poematică,
memorialistică Oraşul alb. La o adică, fiecare carte îşi are destinul ei, uneori nedirijat de autor.
A.W.: Spre sfârşitul anului trecut, mai precis în 24 septembrie 2014, cartea Oraşul alb, recent
apărută atunci, a fost lansată la Biblioteca Metropolitană “Mihai Sadoveanu” din Bucureşti. Ce ne
poţi spune despre începutul de drum al acestei cărţi, cum a fost primită de
către bucureşteni?
V.B.: Venisem de curând de la Roma, după pregătirea unei prezentări
acolo, şi s-a întâmplat ca, în aceeaşi săptămână, să primesc propunerea
să vin cu cartea nouă la o întâlnire care are loc miercurea, la Sala “Mircea
Eliade”, sub cupola Bibliotecii Metropolitane din Bucureşti. Am acceptat. A
fost minunat. Flori, cuvinte frumoase, recitalul actorului Armand Calotă de
la Teatrul Naţional din Bucureşti, prieteni, scriitori, Niculina Oprea, care a
vorbit foarte aplicat, Victoria Milescu, Elisabeta Iosif, redactorul şef al revistei
“Cetatea lui Bucur”, coordonatoarea unei importante antologii în paginile
căreia am avut bucuria să fiu prezentă. Victor Stan, preşedintele Secţiei de
Literatură pentru Copii, Bucureşti, din cadrul USR, a vorbit atingător, ca să
zic aşa.
A.W.: Tot în ceea ce priveşte Oraşul alb, bănuiai unde va ajunge, i-ai
prezis şi ei un traseu internaţional, aşa cum a fost cazul cărţii Ierusalim Jerusalem, prezentată chiar în Ierusalim?
V.B.: Nu, nu i-am dirijat deloc drumul, chiar am spus că aştept, nu
mă grăbesc să o scot în lume. La Timişoara, nici nu i-am făcut lansare, o
pusesem deoparte. Intenţionam să o trimit doar la câteva biblioteci, la prieteni şi la vreo revistă.
Ceea ce nu am făcut încă. Şi, ce curios, destinul unei cărţi poate fi imprevizibil, ca şi cel al unei vieţi.
A ajuns peste ocean şi în capitala noastră.
A.W.: Ai avut prezentări de carte în Budapesta, Viena, New-York, Ierusalim, Tel-Aviv, Elveţia,
Franţa, Italia şi nu numai. Ce te-a marcat în mod deosebit, ce impresie aparte ţi-a făcut organizarea
prezentării tale de carte organizată în Canada?
V.B.: M-am îmbogăţit cu trări de neuitat. Mai întâi, pentru că a fost întreaga familie cu mine.
Am simţit fluxul acela numit iubire. Nu mai spun că nu se intră oricum şi nu intră oricine în incinta
imobilului cu însemnele diplomatice. S-a vorbit la modul academic, adevărate recenzii, trimiteri la
surse critice, asemănător cu o lansare la noi, la “Orizont”. În plus, fiecare din sală avea o foaie cu
extrase din activitatea mea literară. Mi-au fost puse întrebări, am răspuns. Totul a durat două ore.
Dar discuţia a continuat apoi, la un pahar de vin fiert. Unde să adaug şi florile, nu le pot trece cu
vederea. A fost de neuitat. Afară erau -23 de grade, dar între noi era căldura unei bucurii evidente.
Adriana Weimer
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traduceri

Poeţi turci contemporani

Mustafa KÖZ s-a născut în 1959 în provincia Nigde,
Turcia, ulterior s-a stabilit la Istanbul. După terminarea
Institutului de Învăţămînt Superior Ataturk, specializare
Limba turcă, poetul a studiat economia, dreptul şi jurnalismul. A fondat revista literară “Şiir Oku”. Este preşedintele
Uniunii Scriitorilor din Turcia. Din opera poetică: Visul lunii
(1990), Imagini în apă (1991), Eternitatea pietrei (1998),
Rană deschisă (2004), Inscripţii (2009), Poeme ţigăneşti
(2011), Ropot de ploaie (2011), Moara de stele (2014).

Sînge şi neant
Neantul este o povară
o frază
un vers doar dacă îl ferim
de foc şi de apă
un pod se zăreşte în îndepărtare
în camera aglomerată de mărunţişuri
o aşteptare ne frămîntă memoria –
nu suntem noi cei ce merg şi cei ce se opresc
pe această plajă lungă şi denivelată
neantul este livada din spatele casei
o frază
un vers dacă îl ferim
de apă şi foc
înfăşurată în frîghii pare depărtarea
foşnetul nopţii este lipsit de sens
tăcem ascultînd freamătul ierburilor
ce divulgă secretele verii
a luat sfîrşit vînătoarea, vînătorul însuşi
a fost împuşcat: alt nisip
şi alt sînge se află pe plajă
Metin CENGIZ născut la 3 mai 1953 în Kars, provincie
situată în estul Turciei, este poet, eseist şi editor. După terminarea studiilor la Erzurum şi Istanbul, a lucrat ca redactor şi editor
la diferite reviste şi edituri. Dincolo de cărţile de poezie, autorul
a publicat numeroase cărţi în care a abordat aspecte teoretice şi
critice ale poeziei turce. Din opera poetică: După potop (1998),
Marea dragoste (1989), Crinul înfloreşte din propria-i otravă (1991), Cartea
Cîntărilor (1995), În vremurile tinereţii
(1998), Imnurile iubirii (2005), Viaţa
şi Hazardul (2006), Poezii complete 1
(2007), Poeziile libertăţii (2008), Poezii
complete 2 (2009), După potop şi alte
poeme (2006, Paris) şi Poeme alese
(2013, Madrid).

Mulţumescu-Ţi, Doamne
Doamne, îţi mulţumesc
Pentru fructe şi legume
Pentru pîine pentru vin pentru rachiu
Pentru bunurile din casa noastră scoase la mezat
Pentru cuvertură şi pentru pat
Mulţumescu -Ţi, Doamne, pentru binecuvîntarea Ta
Pentru lumina zilei pentru înserare
Pentru stelele care împodobesc noaptea
Pentru privirea lunii îndrăgostite
Pentru copiii care fluieră la lună
Pentru toate Doamne, pentru toate
La fel şi pentru neajunsurile fiecărei zile
Mai ales pentru iubita mea, Doamne
Pentru îmbrăţişările şi sărutările ei
Pentru parfumul ei asemenea dimineţii
Pentru carnea ei pentru părul ei îţi mulţumesc
Doamne şi te rog nu te mînia
Pentru că tu nu eşti cel care ceva ne-ar interzice
Dacă vrei priveşte în trecut
Pentru a-l înţelege pe cel care soseşte
Doamne, doar o favoare îţi mai cer: nu
ne vorbi despre nelinişti.
Gülsüm CENGIZ, poetă şi prozatoare născută la 12 iulie
1949 în Sütçüler, Isparta. A absolvit Institutul Pedagogic din
Istanbul. A fost lector la Universitatea din Eskişehir Osmangazi. De asemenea, a fost redactor pentru programe culturale la
radio “Özel” şi “TRT”. Din opera poetică: Rostiri din septembrie
(1987), Dragostea noastră a înflorit pe ascuns (1990), Tristeţea
inimii în luna mai (1993), Albastrul este culoarea Mediteranei
(1997), Cuvinte de dragoste interzise (2013). Este autoare a
numeroase volume de literatură pentru copii şi tineret.

Culori
Iubesc verdele din frunza
Abia înmugurită
Iubesc albastrul cerului
După ploaie
Iubesc roşul din florile rodiului
Iubesc galbenul florii soarelui
Negrul nu-mi place
Iubesc albul

actualitatea literară 13
Înlăuntrul meu
Înlăuntrul meu trăiesc cu un stăin
dintr-un salt cade lîngă mine

Precum laptele din mamelonul mamei
Iubesc odată cu cele şapte culori
ale soarelui
Numele tău este viaţa
Iubesc viaţa alături
De tine

îl observ aproape de gîtul meu
lîngă părul meu îi văd părul
lîngă mîinile mele îi văd mîinile

Turgay FİŞEKÇİ, născut în 1956 la Balîkesir, a absolvit
liceul în oraşul natal şi Facultatea de Drept a Universităţii din
Istanbul. Poet, prozator, editor şi eseist, autorul consiliază o
emisiune literară a unui canal de televiziune şi este coordonatorul unei reviste literare. Din opera poetică: Scînteierile zăpezii
(1981), Primăvara pierdută (1989), Iubire profundă (1994),
Dragoste de viaţă (1998), Frumuseţe şi magie (2013).

ori de câte ori ascund sub piatră
semnul trecerii mele umilite

Ultimul război mondial
Facem păsările să intre în scorburi
Pentru plămînii lor aer nu mai există
Şi niciun strop de apă pe care să-l bea
Facem peştii să se adăpostească
Înainte ca trupul să le fie atins de plumb
Doborîm copacii
Nucii, stejarii, chiparoşii
nejupuiţi de veveriţe, încă
		
Privirea pură a copilului înainte
ca el să fie mototolit precum un bilet
în mîna vieţii
Doborîm acoperişuri, batista brodată,
parfumul pepenelui galben
Dulceaţa patului de pe marginea rîului
Trifoiul din faţa ferestrei
Mîna aşezată peste frunte în zilele grele
Sub acoperişul refugiului facem lumea
să cadă
Gülce BAŞER, de origine turcă, născută la 4 septembrie
1973 în Germania, a studiat la Universitatea Bosfor, Faculta-tea
de Administraţie şi Afaceri. Este redactor la cunoscuta revistră
de cultură “Varlık”. (Varlîk). De asemenea, este editor la revista
Yasakmeyve şi la Compania “Komşu”. Poeta a debuatat în
2008 cu volumul de poezie Lunatica Gülce, volum pentru care
o primit premiul “Cemal Süreya”. În 2012 a publicat volumul
de poezie Doamna roşcată, iar anul acesta a publicat volumul
de nuvele intitulat Un cadavru, o promisiune.

Hora toamnei
Încă eram copii
Dar căutam zeităţi magice
În temple antice
Peste dragostea din visele noastre
Pluteau enigmele întredeschiderii
Buzelor Afroditei
Dragostea se sfîrşea odată
Cu zîmbetul statuii fluturînd peste
Pereţii peşterii şi peste
Obrajii mei
Se desprindea frunza–
Vîntul, vîntul, strigam alergînd
Încă eram copii
Dar gîndeam la romantismul
Europei
În faţă oceanul
Iar în somnul meu
strada niţel stînjenită
era luminată
de lumina palidă a veiozei
Spunîndu-ţi la revedere
Din şampanie un Paris mahmur
se trezeşte faţă în faţă
cu peretele staţiei
După atîtea căderi
mă întind pe trepte pentru odihnă
cu picături mari
doar ploaia se prinde
în hora toamnei
Müesser YENİAY s-a născut la 5 septembrie 1984, la
Izmir. A studiat Limba şi literatura engleză la Universitatea
EGE din Izmir. Este editor la cunoscuta revistă de poezie
“Şiirden”. A publicat volumele de poezie Întunericul a căzut în
propria-i desăvîrşire (2009), Casa mea din inima muntelui
(2010), Cerul meu redesenat (2011). A primit premiile de
poezie “Ali Rîza Ertan” în 2009 şi “Enver Gökçe” în 2013.

mîinile mele sunt radacini în pămînt
eu sunt mai presus de mine însămi
un pămînt în suferinţă

dorm pentru a se odihni el
mă trezesc pentru ca el să plece altundeva
– dacă vreau iau somnul de la capăt –
trăiesc înlăuntrul meu cu un stăin
dintr-un salt el cade lîngă mine
Koray FEYIZ, poet şi traducător, născut la 9 mai
1961 în Istanbul, a studiat la Facultatea de Inginerie a
Universităţii Tehnice Karadeniz, specialitatea GeodezieFotogrammetrie. A debutat editorial în 1987 cu volumul
de poezie Cimitirul nu este gol. Din opera poetică: Două
singurătăţi într-o scrisoare (1988), Un singuratic (1995),
De milă te iert (1999), Izbitura apei (2010).

În timpul vânătorii
Voi merge
şi voi interzice boltei cereşti
să atingă stelele
harta zăpezii
este gata de-a împodobi sezonul
în timpul vînătorii,
bucuria serii,
bărbatul înlăcrimat şi
dincolo de mormînt se află
tiranul, eu-tatăl şi moartea.
eu,
înfrîntul,
din interiorul meu
las dragostea a se desprinde
întru salvarea proprie-mi vieţi,
clătinîndu-mă voi spune: sunt la fel
de înţelegător precum un orb.
de-a lungul timpului
cel mai adînc secret rămîne
miracolul,
voi nu aveţi nevoie de mine,
doar eu şi totul laolaltă: aceleaşi
lucruri mă incită asemenea
cozii unui topor
dacă toporul are coadă…
Prezentare şi traducere de Niculina OPREA

Nicolae HAVRILIU
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Adnotări la un neobişnuit
spectacol despre bine şi rău

Însemnări din UNDERCLOUD, 2014

Deschis cu spectacolul – unicat de
măiestrie actoricească (la acest capitol,
individualizând stilul, intră recitalurile
extraordinare: Oana Pellea1 în Vocea
umană de Jean Cocteau, regia: Sanda
Manu, sau Claudiu Bleonţ2 în Novecento
de Alexandro Baricco, regia: Daniel
Lungu), Absolut, după Ivan Turbincă de
Ion Creangă, regia: Alexandru Dabija, în
care Marcel Iureş3, cu ironie şi umor, prin
intermediul vocilor, gesturilor şi înfăţişărilor
aparţinând registrului său interpretativ, dă
viaţă unor embleme de mitologie populară,
Undercloud (Festivalul de Teatru
Independent, Bucureşti, septembrie 2014)
a inclus în repertoriul său trei producţii
de referinţă din climatul internaţional
al reprezentaţiilor scenice de tip
„independent“. Acestea sunt: Blind Hamlet
de Nassim Soleimanpour, regia: Ramin
Gray, Actors Touring Company, Londra;
A l’ombre de coré, Compania franceză
de dans „Bakhus“, coregrafia Mickaël
Six; Aşteptându-l pe Godot de S. Beckett,
Compania ungară „Forte“, regia: Horvarth
Csaba. În cele ce urmează, mă voi referi la
primul dintre spectacolele internaţionale.
Se poate spune că, modelând jocul, se
creează un nou model de interpretare.
Proiectul englezesc Blind Hamlet de
Nassim Soleimanpour demonstrează că
mecanismul interactivităţii susţine jocul
(subzidind viaţa) sau întreţine iluzia vie
(adică vizibilă) prin componente de joc. Se
delimitează, astfel, intrarea într-un concret
imediat unde insul ludic nu-l ascunde pe
insul privat (cum se-ntâmplă în convenţia
scenică tradiţională), iar costumul şi
grimasa rămân la fel. Captarea fiind totală
(deşi rezerve se impun ca la orice intrare pe
un teritoriu nou), iar impresionarea fiind
şi ea pe măsură, se pune întrebarea: Cine
este forţa adevărată din spatele acestui
„happening“ sau „work shop“? „Actors
Touring Company“ care sunt mereu alţii
în spaţiile de reprezentare ale jocului sau
„directed by Ramin Gray“? Răspunsul
vine din ceea ce se vede. Iniţial, ceea ce se
vede este unul acelaşi, mânuitorul acestor,
„actori“ itineranţi, cei preluaţi dintre
spectatori, care intră în scenă şi apasă, în
fundal (dar şi-n prim plan), pe un buton de
impresionare şi de inoculare a stărilor, de
fapt contribuind la închegarea discursului
scenic. Mulţi dintre privitori vor căuta cifrul
discursului scenic în monologul lui Hamlet,
„to be or not to be“, auzindu-se de pe un
iPhone, alţii vor fi găsit un sens în replicile
oferite de invitaţii din sală (Victor Biţiuşcă,
Mihai Bercaru etc.) prin care, improvizând,
înţelesul apare subiectiv, raportat la sinele
preparator al iluziei şi la percepţia fiecă
ruia. Aşadar, prin improvizaţie, invitaţii,
deveniţi actori, se-ndepărtează de textul
auzit şi comunică între ei aşezaţi pe scaunul
din scenă (ba chiar serviţi cu un pahar cu
apă rece) ce poate fi şi al spectatorului din

sală. În foaia volantă, însoţind spectacolul,
citim următoarele: „I think it’s a good
way to get rid of actors and directors. We
can get rid of writers as well. Imagine
a theatre full of audience talking to
themselves, questioning themselves,
answering themselves. Ah! I would die, to
be in such a theatre“ (Cred că este o bună
modalitate de a ne elibera de actori şi de
regizori. Putem scăpa şi de scriitori, de
asemenea. Imaginaţi-vă o sală de teatru
plină de spectatori, vorbind cu ei înşişi,
întrebându‑se pe ei înşişi, răspunzând lor
înşişi! Ah! mi-aş da viaţa pentru a fi întrun astfel de teatru). Dar cum spectacolul
se continuă pe meandrele jocului atent
vegheat de „mânuitor“, îndoiala pune
stăpânire pe iluzia ce se doreşte să fie
stăpâna ludicului scenic. Gândul unei
posibile şi necesare explicaţii mă abate spre
cele câteva „vorbe conclusive“ din nuvela
eminesciană Sărmanul Dionis, pe care am
să le citez: „Nu sunt aceeaşi actori, deşi
piesele sunt altele? E drept că după fundal
nu suntem în stare a vedea. Şi nu s-ar
putea ca cineva trăind, să aibă momente
de-o luciditate retrospectivă, care să ni se
pară ca reminiscenţele unui om, ce demult
nu mai este?“ Dincolo de răspunsurile ce
se pot da, avem certitudinea că întrebarea
hamletiană cu „a fi“ şi „a nu fi“ agită minţile
spectatorilor pentru că trimite la elementele
ce întemeiază viaţa sufletească a omului de
pretutindeni.

Victor Biţiuşcă şi Mihai Bercaru,
într-o scenă din Blind Hamlet
Proiectul Blind Hamlet, inaugurând
secţiunea internaţională din Undercloud
(FTI, septembrie 2014, Bucureşti),
focalizează pe nucleul „a fi“ căruia i se
măreşte înţelesul. Există un a fi prin
lucrarea de fiinţă ce activează prezentul
sau există un a fi prin mărturii de (ne)
fiinţă ce valorifică trecutul. Din Doctrina
substanţei de Camil Petrescu reiese
că există structuri ce se revelează prin
atingere, deoarece în spatele unei imagini
în activitate se va afla o altă imagine ce
alimentează. În cele două ipostaze ale
lui „a fi“, mai sus menţionate, meritul îi
revine ludicului scenic, evident, firesc şi
spontan, mai cu efect decât orice discurs
revoluţionar, prin voinţa sa intrinsecă de a
extinde principiul de umanitate.
Note:
_____________________________
1
Măiestria Oanei Pellea constă în succesiunea
de emoţii lăuntrice aflate tot timpul sub control.
În desfăşurarea scenică a actriţei se disting aşanumitele gradaţii simple ce slujesc unor scene să
se asocieze între ele, dar şi gradaţia totală aservită
emoţiei şi creaţiei care este spectacolul.
2
De reţinut că într-un spectacol (de aici
importanţa actorului) ceea ce vede actorul pe
scenă produce mutaţii în privirea spectatorului
care începe să vadă lumea vizualizată prin ochii
actorului, atent pus în emisie de regie. Claudiu
Bleonţ a reuşit să electrizeze sala în acest exerciţiu
de comunicare unică. Avea dreptate V. I. Popa când
spunea că „privirea actorului duce cu ea privirea
sălii“ (Mic îndreptar de teatru, 1977, p. 256).
3
Personajul Ivan, pus de Marcel Iureş în
dialog cu invizibilul din spatele alcătuirilor ce
se produc în contul vieţii, face o demonstraţie
de conştientizare şi oferă o lecţie de moralitate
realului ce stopează într-o fundătură sau o ia la
vale din lipsa unor repere de conduită.

Daniela Nane şi Alexandra Fasolă, într-o scenă din Omul cel bun din Seciuan,
de Bertolt Brecht, regia: Andrei Şerban, Teatrul Bulandra din Bucureşti

Omul cel bun din Seciuan,
de Bertolt Brecht

Regia: ANDREI ŞERBAN
Teatrul Bulandra (sala Toma Caragiu)
În Omul cel bun din Seciuan (Der
gute Mensch von Sezuan), adevărul
de viaţă se dezvăluie printr-o înşiruire
de raţionamente contrarii ce trimit la
dialectică. Personajul este în acelaşi timp
şi el şi ea, forţă şi moliciune, bine şi rău.
Textul lui Brecht, potrivit lui Eugenio
Barba, admite „o lume unde raţiunea
este coerent dialectică şi din această cau
ză pare o poveste“ (Teatru, singurătate,
meşteşug, revoltă, Nemira, 2010, p. 194).
Într-adevăr, povestea, la care asistăm,
spune atâtea despre omul cu închipuirile
şi posesiile sale. Acesta este şi argumentul
pentru care Andrei Şerban revine astăzi
asupra textului brechtian după experienţa
de o viaţă şi cu un plus de cunoaştere,
dobândite în periplul său planetar*).
Nu întâmplător, regizorul, în foaia de
prezentare a spectacolului de la Teatrul
Bulandra, 2015, va menţiona: „O piesă care
m-a urmărit toată viaţa.” Îl cred şi-i dau
dreptate, pentru că atât dincolo de ocean,
ca şi oriunde în lume, deci şi la noi, binele
este din ce în ce mai puţin şi tot mai mic.
Oricâtă deteriorare a omului s-ar produce
şi oricâtă înrăutăţire a relaţiilor interumane
ar cuprinde viaţa, există un refugiu unde
forţele vitale se refac, deoarece „e aproape
adevărat“ (Peter Brook), dar nu cu totul
ca răul să stăpânească lumea, însă nu
prea multă vreme. Or, în absenţa binelui
şi răul s-ar deteriora, iar vieţuirea, prin
constituirea ei, nu le admite pe cele două
elemente decât în relaţie.
Spectacolul lui Andrei Şerban este
o demonstraţie în planul răului ce se
sufocă în lipsa binelui comunitar. Dilema
vremurilor în reconstrucţie presupune o
alegere între binele slujind răul şi binele
germinator absolut al vieţii. De data
aceasta asistăm la strigătul disperat
al răului ce vrea să renască binele.
Construcţia scenică Shen Te – Shui Ta,
întruchipată de Alexandra Fasolă, stă
emblemă pentru bipolaritatea ecuaţiei
în care creşte şi, într-un fel, va izbăvi
binele. În scenografia Iulianei Vâlsan,
impregnată de muzica lui Raul Kusak,
coregrafia: Andrei Şerban şi Andreea
Gavriliu, paisprezece actori frumoşi şi
fermecători în felul lor ai teatrului ro
mânesc: Alexandra Fasolă, Vlad Ivanov,
Cătălin Babliuc, Rodica Mandache,
Manuela Ciucur, Mirela Gorea, Daniela
Nane, Profira Serafim, Adrian Ciobanu,
Marcela Motoc, Mihai Niţă, Silvana
Negruţiu, Adela Bengescu, Simona Pop
se joacă de-a răul şi de-a binele într-o
poveste spusă pe scurt, micşorând lumea
în esenţele ei, de ANDREI ŞERBAN.

Pentru călătorul venit în Bucureşti,
iubitor de teatru, din orice parte a
Banatului, acest spectacol trebuie să-i
stea în atenţie.
Notă:
________________________
*) Mi-amintesc, era, desigur, în primăvara
anului 1967 (ultimul an al studenţiei mele ieşene),
că la Casa Tineretului din Iaşi am vizionat spec
tacolul Tragedia domnului Arden din Kent, de un
anonim englez din secolul al XVI-lea, producţie
a Teatrului Tineretului din Piatra Neamţ. Regia
aparţinea lui Andrei Şerban, perceput de tineri
ca un nume îndrăzneţ în teatru. Ion Fiscuteanu,
Boris Petroff şi Olga Bucătaru sunt câţiva dintre
interpreţii spectacolului, rămaşi în memorie.
Ce-i drept, spectacolul şoca prin modul ingenios
de a vorbi, despre lucrurile ce se fac, printrun limbaj neîntâlnit la producţiile scenice
ale timpului, nici măcar la cele de la Teatrul
Naţional „Vasile Alecsandri“ din Iaşi care ieşea
din umbra vremurilor proletcultiste (montând
Becket sau Onoarea Divinului de Jean Anouilh
şi Din jale se-ntrupează Electra de Eugene
O’Neill, cu Elena Bartok, spectacol net superior
celui din Bucureşti. Sorana Coroamă-Stanca
şi Crin Teodorescu erau doi dintre regizori ce
reteatralizau „Naţionalul“ ieşean). A urmat anul
1968, an de speranţe, dar şi de spaime, când
cei cinci (noi ne-am opus), din Tratatul de la
Varşovia, tabără asupra celui de al şaselea pen
tru că intenţiona să fie altfel, strivind „Primăvara
pragheză“ (unii dintre tinerii mai cu moţ se
consolau în sinea lor, dacă nu încercau fuga din
ţară, contemplând succesiunea de linii frânte –
extindere/restrângere – a Coloanei infinitului
de Brâncuşi ca pe o fatalitate), iar Andrei Şerban
montează (la acelaşi teatru din Piatra Neamţ)
Omul cel bun din Seciuan de Brecht, despre care
se spunea că este o metaforă a vremurilor de
nelinişte prin care treceam. Primind postul de
muzeograf la Casa Memorială „Mihai Eminescu“
din Ipoteşti, judeţul Botoşani (deoarece nu
doream să intru în învăţământ), am fost
acaparat de felurite munci din muzeu. Atribuţia
de ghid turistic, adică să însoţesc vizitatorii, tot
mai numeroşi, prin încăperile muzeului, cu
explicaţii în faţa exponatelor, sau prin „codrii
de aramă“ ce se vedeau pe dealurile din faţa
casei copilăriei poetului, mă ţinea pe loc şi, un
timp, am abandonat vizionarea spectacolelor,
pierzând multe dintre ele, printre care şi pe cel
al lui Andrei Şerban. Informaţii, despre viaţa
teatrală de la noi şi din lume, îmi parveneau
pe căi diferite. Apoi am aflat că tânărul regizor,
venerat de mine, a părăsit ţara. Un timp mi-a
părut rău, dar, în cele din urmă, l-am înţeles
şi m-am bucurat pentru el. Şi când era posibil
mă retrăgeam vizionând spectacolele teatrelor
„Bulandra“, „Mic“, „Comedie“, „Nottara“, căci,
trebuie ştiut, Bucureştii deveniseră o capitală
europeană a teatrului, iar retragerea în lumea
spectacolelor întreţinea un mod onest de a trăi
(şi de-a te salva) în comunism.

Nicolae HAVRILIU
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Liubiţa Raichici, Orfan de Dumnezeu,
Palimpsest, Bucureşti, 2013
Cu o prefaţă de Octavian Soviany
şi o prezentare a lui Mircea Martin pe
coperta a patra, Liubiţa Raichici apare
pe piaţa de carte cu un volum frumos şi

consistent de poezie. Coperta aparţine
Danei Pocea (care este şi redactor de
carte), iar ilustraţiile sunt semnate de
N.D.Vlădulescu. Româncă până în vârful
unghiilor, Liubiţa visează în acelaşi
timp la o „Serbie a spiritului”. „Poemele
sunt gândite în sârbeşte şi rescrise în
româneşte. Fiorul poetic trece dintr-o
limbă în alta pentru că e autentic” - mai
zice ex-reşiţeanul M. Martin (care face şi
asocierea între numele poetei şi iubire).
Lucru remarcat şi de prefaţator, un
literat profund şi complex: „În versurile
Liubiţei Rachici e asumată o dublă
identitate; poeta se simte sârboaică şi
româncă în acelaşi timp, realităţi etnice
distincte, desigur, care converg însă în
polul spiritual al ortodoxiei…” Calitatea
de căpetenie a poeziei semnate de L.R.
este sinceritatea, sau mai degrabă
transfigurarea ei printr-o simplitate
dezarmantă: „Eu în copilărie am avut
mamă/ Mama mea era de meserie
mamă./ Tata a urcat lângă bunici
sub icoane. Cu pământ sub unghii,
îmbrăcat/ de muncă.” (Sau – cum zice
O.S. – „gravitatea responsabilă”.)

Veronica Stănei Macoveanu,
Vânzătorii de iluzii, eLiteratura, 2014
Cu o prefaţă de Vasile Poenaru, cartea
de versuri a dnei V.S. Macoveanu este un
strigăt de triumf al luminii, al purităţii
şi al iubirii – cum declară prefaţatorul.
În cele 100 de pagini, ea conţine cca
80 de poeme. Ce ne-a impresionat la
poezia autoarei este sentimental religios
profund şi manifest afişat, când alţii se
mărginesc la vagi aluzii şi pre/texte
literare: „Eu nu sunt singură niciodată,
suntem întotdeauna cu Dumnezeul din
noi/ în Oceanul de Dumnezeu dinafara
noastră (Lecţia de smerenie)”. Cităm
în întregime poemul care dă titlul
volumului, ca pe o adevărată profesiune
de credinţă: „Vânzătorul de iluzii eşti
chiar tu/ sunt chiar eu, la îngânarea
viselor/ Nici măcar bolta cerului
n-are aceleaşi/ stele pentru fiecare/ În
drumul comun mâinile se-mpreună/
în îmbrăţişare/ dar lacrima e deja
rotunjită sub gene”. Fostă profesoară
la Constanţa, actualmente pensionară,
V.S. Macoveanu a emigrat în Suedia,
devenind membră a U.S. Suedezi în 1997.
Debutează la 23 de ani la Ed. Eminescu,
bucurându-se de girul Zoei Dumitrescu
Buşulenga: „Izvorâte dintr-o sete
neistovită, o sete enormă de cunoaştere,
de absorbire, de contopire cu lumea
în toate ipostazele ei, strigătele (căci

cărţi/autori

actualitatea literară 15

Lăsaţi cărţile să vină la mine !

nu le pot numi simplu, versuri) tinerei
poete au în ele o putere de elemente
dezlănţuite.” În timp, poezia Veronicăi
S. Macoveanu s-a maturizat, fără însă
să-şi piardă prospeţimea.

Angela Martin, Între
cuvânt şi tăcere, Eikon, 2014
Traducător şi gazetar cultural cu
vizibilitate în peisajul literar actual,
redactor-şef la prestigioasa revistă Cultura, Angela Martin îşi adună editorialele (eseurile) publicate în ultimul
timp în revista dumisale într-un tom
semnificativ intitulat şi bine blindat cu

idei, problematică de strictă actualitate.
Prezentată şi prefaţată de Augustin
Buzura, cartea conţine acele „întrebări
obligatorii” pe care trebuie să şi le
pună trestia gânditoare, prezentatorul
accentuând latura responsabilă a cărţii
(şi, implicit, a autoarei sale), „cuvânt
care mai conţine căldură sufletească şi
înţelegere” (A.B.). Dar noi trebuie să mai
remarcăm şi consecvenţa, exemplificată
prin eseurile despre Mircea Iorgulescu,
Augustin Buzura şi mai cu seamă cel
despre Jean Starobinski – cel mai mare
umanist în viaţă -, pe care autoarea l-a
cunoscut personal. (S-au cunoscut în
1990, când dna Martin a vizitat familia
Starobinski la Geneva.) În cuvântul
înainte, Augustin Buzura aminteşte şi
cartea de interviuri cu Kjell Espmark,
unul din preşedinţii Comitetului Nobel,
o discuţie care s-a întins pe parcursul a
trei ani, în revista „Cultura”.

In memoriam Constantin Carbarău,
Editura RawexComs, Bucureşti, 2014
„Cartea de faţă urmăreşte să înfăţişeze
iubitorilor de cultură personalitatea
celui care a fost Constantin Carbarău.
În acest scop l-am prezentat în calitate
de editor, redactor şef, autor, sau prin
ochii prietenilor şi colaboratorilor” –
citim în Notă asupra ediţiei. Cartea,
de aproape 400 de pagini, cuprinde la
final şi o bogată iconografie. Conţine
următoarele secţiuni: CARBARĂU,
aşa cum l-am cunoscut (mărturii),
Privind spre interior – Carbarău
despre... Carbarău, Privind spre Sud
(recunoaşterea academică a revistei
SUD), Privind spre Bolintin, Privind
spre Africa, Ascultându-i pe oamenii
cuvântului, Priviri mai mult sau mai
puţin polemice, bilbiografie şi amintitul
album foto. Capitolul Privind spe Africa
(care începe cu La Poarta zeilor) ni s-a
părut deosebit şi interesant.

Ionel Nistor, Vinul şi viaţa,
Editura Andrew, Focşani 2014

Cu un argument şi-o prefaţă, cartea
de 100 de pagini a poetului şi ziaristului
focşănean (născut la Mărăşeşti) are
trei cilcuri: I. Lucrători vrednici - vii
roditoare, II. „În curte la Dionis” şi III.
Virtuţi şi vicii, Patruzeci de epigrame.
Ionel Nistor este un versificator harnic
şi meticulos, care abordează majoritatea
temelor mundane: Vinul vieţii, Ritual,
Alchimie, Verde în vii, Veghe, Destin,
Spovedanie (titluri de poeme). Tema

eternă „in vino veritas” trece din poeme
în epigrame: „Greu să afli vreodată/
despre ce a mai rămas/ din ce-a fost
odinioară/ renumitul… VERITAS”.

Ovidiu Calborean, Mânuitorul
de cuvinte, Eikon, 2014
Avem în faţă o culegere de proză
scurtă, din care am remarcat:
căutătorul, călugării, casa pădurarului,
triteţea lui moş crăciun, moartea
vânătorului de cărţi. Şi, desigur, bucata
care dă titlul cărţii, din care cităm un
fragment semnificativ: „Semnele se
făcură atribute, atributele simboluri,

simbolurile cuvinte, cuvintele viaţă
şi viaţa culoare. Zeul a plâns, prima şi
ultima dată în nemurirea sa patetică,
fecundând Ţinutul Veşnicei Primăveri
cu bunăstare şi înţelepciune (…) Doar
semnele au rămas, ruine spirituale,
în amintirea faptei celei bizare a
mânuitorului de cuvinte.” Care e acea
faptă?... Citeşte cartea şi te vei edifica!

Sorin Grecu, Viaţa amânată,
Editura Grinta, Cluj-Napoca, 2014
Având şi un subtitlu (o plimbare prin
infern), cartea poetului - şi reporterului
– clujean este ilustrată de Vladimir
Negoiţă cu lucrări din colecţia autorului.
Cele 80 de pagini de poezie sunt urmate
de câteva pertinente „Opinii despre
poezia autorului‘, semnate de Nicolae
Băciuţ, Petru Poantă, Laurenţiu Ulici,
Irina Petraş, Radu Ţuculescu şi alţii.
Cităm dintr-un limiar Poem preventiv:
„aşa şi tu/ îţi maschezi acum/ destul de
neîndemânatic sentimentele/ dansând
într-o cămaşă de forţă/ imprimată
cu girafe şi flori de câmp”. O poezie
interesantă, pe marginea socialului (şi
la limita discursivităţii) care îndeamnă
la lectură.

Vasile Burlui, Rendez-vous sideral,
(editura) Le Brontosaure, 2013
Poate (după ce i-am prezentat încă vreo
patru plachete de versuri) nu ne-am fi
oprit asupra acestei ediţii franţuzeşti din
opera doctorului ieşean V.B. dacă n-am
fi întâlnit, în prezentarea de pe coperta
a patra semnătura lui Louis Delorme:
„Vasile Burlui ne invită să medităm asupra
întrebării de mai sus. Cine suntem noi, care
este semnificaţia existenţei umane?... Însă
omul are în avantajul său voinţa, rezistenţa
în faţa condiţiei sale de exilat într-o lume
paradisiacă sau infernală..., în funcţie de
ce îi impun elementele.(...) Firul natural al
lecturii este asigurat de traducerea excelentă
a prietenului nostru Constantin Frosin.”
Tradusă de Costantin Frosin şi prefaţată de
Jean-Paul Gavard-Perret, cartea doctoruluipoet este una de luat în seamă.

Ioan Vintilă Fintiş,
Fântânile frigului, Tracus Arte, 2014
Dedicată doamnei sale, Silvia, noua
carte a prietenului I.V.F. conţine cca
90 de poeme în 100 de pagini şi şapte
ilustraţii de George Dumitru (care

realizează şi coperta). Compusă din
intersectarea a două cicluri, cartea are
pe partea stângă câte un poem fără
titlu (marcat cu ***) iar pe dreapta un
altul titrat. Cele de pe dreapta au în
compoziţie două-trei catrene sau mai
multe distihuri – celelalte fiind cogitaţii
lirice în vers alb. Dar toate au farmecul
lor. Alături de binecunoscutele,
multcititele poeme de dragoste, amintind
de personajul său liric KlaraREgina,
descoperim în paginile cărţii – începând
chiar cu primul - poeme de meditaţie
socială şi culturală: „Apoi putem muri
printre recife/ Iar îngerii ne vor purta
departe/ În baruri cu sirene şi cu nimfe/
Două coperţi de la o tristă carte (s.n.)”.

Lord al Iernii, poet al frigului, poetul
circulă cu „diligenţa de seară” a lui
Anghel Dumbrăveanu: „curând va trece
diligenţa/ vom poposi până târziu/ la
balul de peste ape…”

Mircea Băduţ, Întoarcerea Fratelui
Risipitor, EuroPress, Bucureşti, 2014

Apărută în seria Proză scurtă a
editurii bucureştene, cartea autorului
râmnicean conţine 13 texte: un
microroman (care îi conferă titlul), patru
eseuri şi restul proze scurte, astfel încât
se confirmă realitatea că în literatura
postmodernă totul este „text”, fără a
mai face o diferenţă netă între genuri,
ca până acum. Fără a fi propriu-zis un
autor SF, Mircea Băduţ este apreciat
în cercurile de specialitae, nu de mult
a primit şi un premiu la Timişoara, în
cadrul cenaclului literar al revistei SF
„Helicon”. Nuvela care dă titlul cărţii –
că e mai degrabă ceva de genul acesta
– este inspirată din parabola biblică a
Fiului Risipitor. De altfel, M.B. cultivă
în proza sa stilul parabolico-eseistic,
gen Octavian Paler, nouă părându-ni-se
a fi un prozator de viitor.

Valeriu Marius Ciungan, Oameni în
pardesie, Editura Bioflux, Cluj Napoca
Apărută în Colecţia „Scriitori Medieşeni”,
cartea lui V. M. Ciungan este prefaţă de prof.
univ. dr. Gheorghe Manolache, ilustrată de
Andrei Ciungan – coperta fiind realizată de
Răzvan Ghica. Cităm din numita prefaţă
(intitulată „Dagherotipia orăşelului de
provin-cie”): „La debutul lui V.M.C., cu
Poveste de toamnă, 2008, semnalam
„tentaţia contrareplicii” la adresa unui
anume tip de de poezie a concretului,
sentimental-ironică…” Din aceeaşi prefaţă
aflăm şi despre al doilea volum, din 2009
– Haina de molton, conţinând o poezie
domestică, frustă. De la acest al treilea
volum se pare că autorul schimbă registrul,
intrând în zona unei „poezii hiperrealiste,
caustice, iconoclaste”. Cele două titluri sunt
păstrate ca titluri de ciclu, alături de cel
prezent (sau, pur şi simplu, avem în conţinut
poeme antologate). În afară de referinţele
ancorate în social, întâlnim ici-colo şi câte o
profesiune de credinţă: „Încercam să scriu
acest poem/ cu uneltele vechi ale poetului/
…/ încercam să devin un poet responsabil/
şi pe cât se poate profund/ priveam la
miraculoasa ei trecere… (În sinapse). Alte
titluri care ne-au atras atenţia: Masca de
chiuvetă, Gluga roşie, Pălăria de paie,
Menuet, Poveste de iarnă.
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n Roman tradus în 20 de ţări:
Înapoi în Ghana, de Taiye Selasi

Roman tradus în peste 20 de ţări, aflat printre
cele mai bune 10 cărţi ale anului 2013 în topurile
The Wall Street Journal şi The Economist,
Înapoi în Ghana, de Taiye Selasi, este povestea
impresionantă a unei familii contemporane,
ai cărei membri, risipiţi pe toate meridianele
planetei, se reunesc în urma unui eveniment
tragic, dar şi un excurs despre valoarea originilor
şi a identităţii individuale. Atunci cînd Kweku Sai,
chirurg prestigios, dar soţ lamentabil, moare din
pricina unui atac de cord în Accra, fiii şi fiicele lui
vin în Ghana şi se strîng cu toţii în casa enigmaticei
lor mame. Fiul cel mare, Olu, misterioşii gemeni
Taiwo şi Kehinde, al căror trecut ascunde o taină
cutremurătoare, şi fiica cea mică, Sadie, se întorc la
locul originar, aşa cum făcuse şi tatăl lor odinioară.
Firul vieţii tuturor, copii şi părinţi, îl poartă pe
cititor din Accra pînă în Lagos şi din Londra pînă
în New York, dezvăluie secrete cumplite, greşeli
dureroase şi poveşti de iubire chinuitoare, dar şi o
posibilă mîntuire, şansa unui nou început.

VIII

Nu există hărţi care să ne apropie paşii
- Semănăm cu cuvântul uitarecu încăpăţânarea celor care suferă
absolutismul orbirii
şi vedem cum dinţii rod în mormânt
pentru a simţi valoarea indiferenţei
în timp ce greutatea morţii cade pe copii
debili în stângăcie acri în viciu
Aşa de toridă va fi noaptea
când întunericul se strecoară printre gratii
şi ne găseşte cu privirea
în strălucirea licuricilor

Romanul Fetiţa cu ochi albaştri, al scriitorului
francez Michel Bussi, recompensat cu Prix Maison
de la Presse 2012 şi Prix du Roman populaire în
2012, a apărut în colecţia „Biblioteca Polirom”,
în traducerea lui Mădălin Roşioru. Un avion se
prăbuşeşte în munţi cu numai două zile înainte
de Crăciunul anului 1980. Dintre cei aproape o
sută şaptezeci de pasageri, aparent nici unul nu
mai trăieşte. Şi totuşi se întîmplă un miracol:
este găsit în viaţă un bebeluş de numai trei luni.
Doar că în avionul prăbuşit se îmbarcaseră două
fetiţe de vîrstă apropiată, iar vestea găsirii unui
unic supravieţuitor devine motivul disputei şi
încrîncenării dintre două perechi de bunici,
ambele susţinînd că fetiţa scăpată ca prin minune
le este nepoată. Trăieşte Lyse-Rose de Carville
sau Émilie Vitral? Cu certitudine, nimeni nu ştie.
Copila e declarată o Vitral, însă îndoiala şi semnele
de întrebare persistă. Optsprezece ani mai tîrziu,
un detectiv angajat de Mathilde de Carville
pretinde că a descoperit, în sfîrşit, adevărul. Dar

II
Florile mele sunt irişi ce se agită
că le oboseşte lumea
când timpul arhivează melodia
în ultimul vers al prevestirii
III
După pantofii mei – aceia din copilărie–
nu am avut alt lucru mai pur şi mai al meu
cu peticiri şi espadrile
şi slăbiciunea ustensilelor
de a se lega cu înţepăturile de uitare
la senzaţia de libertate la fiecare furt
IV
Unele lucruri le fac cu stângăcie
pe altele cu delicată obsesie
... unele seamănă cu voracitatea
doar mutând absenţa
V
Picuratul acesta de doliu pe dărâmătură
Pentru atunci când va veni penumbra
numai numele tău va cuprinde tăcerea
ca să te facă rufian fiind o victimă
VI

detectivul e găsit apoi mort, iar în carnetul în care
îşi trecuse datele investigaţiei nu este notată şi
concluzia ei. Începe astfel o cursă în care măştile
cad una cîte una, o anchetă neconvenţională, în
care fiecare oră contează.
„Mulţi autori scriu extraordinar de bine, dar
nu dau atenţie poveştii, simplu pretext pentru
cuvintele lor frumoase. Or, bucuria lecturii este
tocmai să fii surprins de ceea ce citeşti. Nu caut
numai să-i ofer cititorului o călătorie, în maniera
Agathei Christie. Preocuparea mea e să-l uimesc,
să-l emoţionez. Cărţile pe care le scriu sunt o
reflexie a vieţii” (Michel Bussi)
„Michel Bussi a preluat tonul marilor ro-mane
populare de la început de secol XX: scăpărător,
inventiv, sprinten şi foarte bine susţinut”
(Normandie Magazine)
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Am schimbat locul zidurilor
încăperi separate de perdele
ca aripile ce se ivesc din neprevăzut
îţi dai seama că ceaţa
acoperă cu rouă imposibilul
situaţie ce explodează
în osămintele cărţilor
când fuge prin curtea din spate în pupitru
ca să fie arbore la siestă
VII
Acum inventează cuvinte prin cuţite
îşi muşcă buzele cu motive
şi îi batjocuresc pe cei de rasa mea
Rasa mea nu îi animă pe cei de sus
nici nu pune bretele la cărţi
din carnea mea curajoasă încă cu pale
şi cu pistoale-automate ce îmi sapă în coaste
chiar dacă zilnic merg la locul petrecerii
şi pavelează drumurile burlescului
cu osteneală peste intelect

Să am certitudinea de a nu te găsi în umbra
sau în zgomotul apei
când cade picătură cu picătură peste poem
Golurile se construiesc cu goluri
la urma urmei fiecare îşi va acoperi
tristeţea cărţii cu cenuşa sa
-dacă reuşeşte să zgârie statusurileIX
Uneori simt
că îmi atingi vârful cicatricelor
că treci prin marmura poftelor mele
şi te instalezi ca o boală
între piramidele remuşcărilor mele
Alte ori îţi alung amintirea
şi divaghez în lumina cinismului
ca să mă fac bucăţi fiind nimic
ca să mă fac întreg fiind fărâme
X
Eram două ace în acelaşi ceasornic
Neconcordante în entuziasm
Răsărite pe rug
Totuşi uneori
- chiar dacă inoportunînseram sinuoase în verb
inventând arome şi varietăţi de ocru
fără să ştim că timpul îşi întoarce pagina
fără a măsura consecinţele
XI
Suplic în numele amurgului
sinistra apertură a nopţii
fără a gândi dacă mâine se întoarce
lumina să păteze umbrele
Trebuie –da– trebuie să învăţăm
de la sunet şi de la întreruperi
opresiunea setei din gât
în timp ce cade din plin în memorie
un noian fierbinte de speranţe
pentru a ne face oglindă
în această goliciune a apei
XII
Vântul mişcă fisurile
unde cresc hematoamele
când lumina dansează pe acelaşi lucru
şi naşterea înseamnă mutarea
pentru deschiderea secundelor în canale
şi zbor peste hartă
în timp se fac găuri până la rădăcina
ce avansează spre malul râului

care deteriorează lumea
pentru că tristeţea vine  de departe
Îţi spuneam –iubire– la revărsatul zorilor
e o foame de albastru prin colţuri
şi un impuls de lumină peste moarte
XVIII
Atunci ea
începu să se arate cuvintelor
să mediteze în intemperie
sunetul meditabundului
şi naufragierea mării
de pe ţărmul imun la curent
PIOVIGGINA (BURNIŢĂ)
pentru Daniele Cavalera
Rămân pe pragul misterelor
ca mai apoi să picur pe poem
umezind conturul
într-un mod conştiincios şi lent
Nu am altă clipă decât acestă clipă
în care lumea se scurge
şi îmi dezdoaie buzele şi obrajii
şi corpul mi se cerne lichid
ca o ploaie subtilă şi fragilă
”...Quantum non milvus oberrt”
(... Ceea ce nu cuprinde zborul unui şoim)*
Aulus Persins Flacens. Sat. IV.5.2
Ce poate fi mai poetic decât a te dărui
întreagă
penetrată de versuri încununată
plete la înăltime
în exilul celor patru mărginiri
ale paginii albe
când viitoarea sosire a răpăielii
mai sus decât roza
literal în coagul
cu pata punctului
în centrul purităţii
Nimic mai poetic decât să te cauţi
pe dibuite
cu soarele în crepuscul
în lucrătura pânzei tale de păianjen
Sfârşită te aduni în fecundarea morţii
ca o şoaptă intimă ce spune adio
Şi totuşi plină de contracţii
buzele tale mă ajung şi cresc în strâmtorare
Eşti tu în fulger? Eşti tu în biciuire?
Uterină
Explorabilă ... aşa peste noi
dezbrăcaţi în oscilarea amiezii

XVI
Uneori punem discul cu Ray Charles
şi dansăm pe ritmul aşteptărilor
în timp ce disimulăm acomodarea
Alteori ne cufundăm
sfârşiţi de a fi ceea ce nu suntem
şi chiar şi aşa există urme
de seri calde şi temelii rupte
XVII
Vântul se joacă de-a provocarea
când nodurile vin să clatine palmierii
Se lansează în erotism
ca un dumnezeu care dispune
biciuind coasta cu limba
Se varsă în scandal
poemul ce risipeşte neorânduiala
în hărţuiala isterică a ceţii
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