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Mircea BORCILÃ

LUCIAN BLAGA ÎN ACTUALITATE

Într-o dezbatere, de acum câþiva ani, la
un congres din strãinãtate consacrat
ºanselor de supravieþuire  sau chiar de
împlinire a destinului propriu  al culturii
române — în „noua erã” a globalizãrii ºi,
mai specific, în condiþiile actuale ale
integrãrii instituþionale europene —,
porneam de la exprimarea directã a
convingerii cã adevãrul ultim, în aceastã
privinþã, a fost spus, cu mult înaintea
acestui început de veac, prin cuvintele cu
care se încheie cel mai pãtrunzãtor
examen ºi cel mai revelator „portret” al
fiinþei noastre istorice. Îngãduiþi-mi  sã
invoc,  ºi acum, la deschiderea celei de-a
XVII-a ediþii a Festivalului Internaþionl
„Lucian Blaga”,  faimoasele fraze cu care se încheie cel de-al doilea
volum din Trilogia culturii , Spaþiul mioritic : „Tot  ce putem ºti, fãrã
temerea de a fi desminþiþi, este cã suntem purtãtorii bogaþi ai unor
excepþionale posibilitãþi. Tot ce putem crede , fãrã a sãvârºi un atentat
împotriva luciditãþii, este cã ni s-a dat sã luminãm cu floarea noastrã
de mâne un colþ de pãmânt. Tot ce putem spera , fãrã a ne lãsãm
manevraþi de iluzii, este mândria unor iniþiative spirituale istorice, care
sã sarã, din când în când, ca o scânteie, ºi asupra creºtetelor altor
popoare. Restul e – ursitã” (1936/1944). Credem cã aceste cuvinte
simple, dar care vor învinge veacurile, pot capta cel mai bine impulsul
tainic ºi tulburãtor, care ne adunã, din toate zãrile, în fiecare început
de Mai, aici la Cluj. Dacã ni s-ar ierta aceastã  lipsã de modestie,  am
putea spune, muatis mutandis , cã ºi gândul iniþial al fondatorilor
Societãþii noastre, ºi în primul rând al neuitatului Liviu Petrescu, ar
putea fi asemãnat, în perspectiva timpului, cu o  „iniþiativã spiritualã”
de genul celor la care spera marele poet ºi filosof. Cu certitudine, noi
toþi,  putem spune cã suntem animaþi de conºtiinþa de a fi „purtãtorii
bogaþi” ai mesajului   creaþiei  lui Blaga însuºi! Ceea ce ne uneºte este,
fãrã îndoialã, aceeaºi ºtiinþã a „excepþionalelor posibilitãþi”  cuprinse
în aceastã creaþie,  aceeaºi credinþã în menirea de a lumina, cu
floarea   ei, acest colþ de pãmânt, ºi, în ultimã intanþã,  aceeaºi
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speranþã de a ivi sau mãcar prilejui, din când în când, câte o „scânteie”
din spiritul ei „asupra creºtetelor altor popoare”.

Dacã ne situãm sub zodia unei asemenea înalte nãzuinþi, atunci
sensul întâlnirilor noastre anuale la Cluj se înscrie în adevãratul lui
orizont, iar semnele trecerii lor poate cã s-ar cuveni descifrate nu doar
mai atent ci, în acelaºi timp , mai  generos. Pentru a schiþa, sub astfel
de auspicii,  o foarte succintã prefaþã  la aceastã  nouã ediþie  a
Festivalului, voi începe prin  a întâmpina, înainte de toate, câteva din
ecourile internaþionale, corelate, într-un fel sau altul, cu eforturile
noastre.

Aº consemna, în primul rând, un reflex excepþional declanºat de
manifestãrile clujene, încã, de la ediþia a VI-a ºi pe care îl datorãm
unuia dintre cei mai luminoºi exponenþi ai studiilor româneºti din S.U.A
ºi de pretutindeni, profesorul Michael Impey, de la University of
Kentucky, din Lexington. Autor al unor temeinice monografii, ºi al
volumelor de traduceri din  Arghezi ºi Tristan Tzara, în englezã (editate
la prestigioasa  Princeton Uiversity Press), precum ºi al unor
temeinice studii despre romanul românesc contemporan (în Literature
and Politics in Eastern Europe) sau despre „dizidenþa poeticã”
româneascã în „epoca de aur”,  Profesorul Michael Impey ne-a
prezentat, atunci, în 1996,  nu numai situaþia traducerilor ºi a receptãrii
marii poezii blagiene în cultura americanã, ci ºi un vast proiect, gândit,
iarãºi, în autentic spirit blagian,  privind determinarea istoricã a creaþiei
libere în spaþiul cultural romanic, în condiþiile specifice ale privãrii de
libertate a creatorului însuºi. Un prim volum de cca 500 de pagini, din
acest proiect, Testimony from Behind Prison Bars. Romanian and
Italian Experiences, a apãrut deja în  versiune româneascã, de numai
câteva sãptãmâni, în traducerea lui Dan Brudaºcu, ºi va fi prezentat la
Festival (Mãrturii de dupã gratii. Experienþe române ºi italiene, Cluj,
Sedan, 2007). Am avut prilejul unei scurte prezentãri a distinsului
profesor american chiar în deschiderea acestei cãrþi, dar aº dori sã
semnalez, aici, cã autorul însuºi înfãþiºeazã, pe larg, în prefaþa sa,
naºterea întregului proiect „la sfârºitul unei sãptãmâni de omagiere a
marelui poet ºi filosof Lucian Blaga” la Cluj (p. 9-11). ªi aº sublinia, în
acelaºi timp, cã, prin publicarea în englezã ºi în italianã a acestei cãrþi,
dimensiunea „experienþei româneºti” în acest dureros ºi fierbinte
domeniu problematic va putea fi înscrisã într-o perspectivã de
abordare ºi pe o orbitã de circulaþie mult mai cuprinzãtoare ca pânã
acum. În  bogãþia de fapte explorate, mi se pare cã se profileazã
pregnant, în acest sens, între altele, devastatoarea dramã a marelui ºi
regretatului savant psiholog Nicolae Mãrgineanu, el însuºi profund



exeget al operei lui Blaga, care dobândeºte, în/prin lucrarea lui
Michael Impey, o gravã rezonanþã europeanã.

Un alt notabil eveniment de acest gen ne întâmpinã ºi în spaþiul
filosofic, prin apariþia, tot în englezã ºi în S.U.A, a cãrþii ce reprezintã
teza de doctorat a lui Michael Jones, The Metaphysics of
Religion.Lucian Blaga and Contemporary Philosophy (Madison,
Fairleigh Dickinson University Press, 2006, 200p.) Cum bine ºtim,
tânãrul filosof american ºi-a prezentat, mai întâi, poziþia sa în cadrul
simpozioanelor noastre ºi în volumele Meridian Blaga, iar contribuþia
sa cu totul remarcabilã se adaugã, în acest fel, ca ºi lucrarea lui Sean
Cotter, Living through Translation. Lucian Blaga and T.S. Eliot,
ecourilor internaþionale recente ale operei ºi exegezei blagiene.
Cartea lui Michael Jones este prezentatã deja, de Irina Petraº, în
„Caietele Lucian Blag” din acest an (p.11). Aº dori sã-mi exprim, aici,
doar satisfacþia cã autorul recunoaºte, el însuºi, în aceastã primã
prezentare de ansamblu a filosofiei blagiene în S.U.A., o mlãdiþã
transoceanicã ce s-a înãlþat, într-un fel diafan, ºi din  atmosfera
inconfundabilã  a reuniunilor noastre clujene.

Între apariþiile editoriale româneºti, ar trebui sa menþionãm, desigur,
în primul rând, cele douã tomuri din volumul VI al culegerii noastre
Meridian Blaga , apãrute la Casa Cãrþii de ªtiinþã, sub îngrijirea
devotatã ºi competentã a aceleiaºi Irina Petraº, cu prestigioase
colaborãri din þarã ºi din strãinãtate. Amânând, însã, evaluarea
acestor volume pentru un alt prilej ºi relegând celelalte apariþii
editoriale pentru secvenþa atribuitã lor în desfãºurarea lucrãrilor din
acest an, aº dori sã semnalez, prin numai câteva cuvinte, douã
iniþiative cu adevãrat inovatoare, pe care le consider ca definitorii
pentru ediþia a XVII-a a Festivalului. Ele sunt înrudite, dar se
desfãºoarã în paralel (sau cu preponderenþã) în orizonturile corelate:
literar ºi filosofic. 

În orizontul literar, marea noutate constã în inaugurarea unei
secþiuni speciale consacrate problemelor transdisciplinaritãþii, pe
care am prevãzut-o, ca o încununare, pentru ziua a treia a lucrãrilor,
ce va avea loc la Valea Drãganului, în contextul natural al „refugiului”
din anii ’50 al lui Lucian Blaga. Avem privilegiul de a deschide aceastã
secþiune chiar sub patronajul invitatului nostru de onoare, profesorul
Basarab Nicolescu de la Universitatea din Paris, unul din fondatorii
acestei redutabile miºcãri pe plan internaþionl. Dezbaterea ni s-a
relevat  ca nu numai necesarã, prin relaþia geneticã a concepþiei
profesorului Basarab Nicolescu cu gândirea blagianã , ci ºi promiþãtor
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fructuoasã, prin anticipata clarificare a multiplelor implicaþii ºi a
posibilelor consecinþe pentru eforturile noastre exegetice în ansamblul
lor. Mã gândesc atât la un spaþiu mai larg al criticii literare – în care s-
au afirmat deja, la noi, eminenþi colaboratori ºi/sau continuatori în
spirit, precum Horia Bãdescu, Pompiliu Crãciunescu, Corin Braga — ,
cât ºi la cel al explorãrii relaþiilor între religie, ºtiinþã ºi educþie – în care
s-au angajat exponenþi precum pofesorii  Ioan Chirilã, Constantin
Cosma ºi Mircea Bertea. 

În orizontul strict filosofic, noutatea poate apãrea nu atât de
spectaculoasã, dar ea reprezintã, fãrã dubiu, un important pas într-o
direcþie prea puþin exploratã ºi extrem de fecundã pentru investigarea
ºi valorizarea gândirii  blagiene. Aceastã direcþie continuã linia unor
texte din Meridiane ºi dezvoltã, mai focalizat, în contextul secþiunii
filosofice, o dezbatere asupra locului preocupãrilor de istorie ºi
filosofie a ºtiinþei în opera lui Blaga, iniþiatã într-un excelent
„Simpozion Lucian Blaga – D. D. Roºca”, organizat anul trecut de
Universitatea Babeº-Bolyai, sub coordonarea profesorilor Andrei
Marga, Vasile Muscã ºi Marta Petreu. Principalul promotor al direcþiei
menþionate, la acel Simpozion, profesorul Mircea Flonta, de  la
Universitatea din Bucureºti – care s-a impus, cum bine se ºtie, ºi drept
cel mai statornic ºi mai prestigios exponent al exegezei filosofice
blagiene în simpozioanele noastre – a acceptat, cu generozitate,
invitaþia de a organiza o dezbatere, pe aceastã temã, în cadrul
lucrãrilor ediþiei de faþã a Festivalului. Domnia sa va puncta relevanþa
acestei dezbateri în Sesiunea în Plen ºi va modera, apoi, împreunã cu
pofesorul Ilie Pârvu, masa rotundã specialã consacratã acestei
problematici, în secþiunea de Filosofie.

Dincolo de aceste succinte ºi, inevitabil, parþiale prefigurãri,
multitudinea manifestãrilor din ” Zilele Blaga -2007” ne îndreptãþesc,
cred, sã aspirãm spre acea  „scânteie” a speranþei exprimate în înseºi
cuvintele marelui poet ºi filosof pe care  le-am invocat la început.
Suntem, iatã, dupã 1990, pentru a 17-a oarã consecutiv, adunaþi, în
primele zile ale lui Mai, sub sclipãtul cugetului Lui ºi , fãrã sã cutezãm
sã-l gândim mãcar – mai adânc decât ºtiinþa, credinþa ºi nãdejdea
filosofului  — , descoperim cu toþii, pe prundul fiinþei noastre lãuntrice,
secretul ultim al ‘misterului’ care ne leagã, în versurile eterne ale
poetului: „Încã o datã, iar ºi iarã/ A iubi e primãvarã!”

*Cuvânt de deschidere la a XVII - a Ediþie a Festivalului
Internaþional Lucian Blaga, Cluj-Napoca, 3-5 mai, 2007.
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CI DOAR FRUNZE SÎNTEM,
DOAMNE

Ci doar frunze sîntem, Doamne,
Din copacul care eºti,
Risipite-n cele toamne,
Altora ce vin – poveºti …

CÎTE-N CER ªI PE PÃMÎNT

Cîte-n cer ºi pe pãmînt
Dintr-o datã nu mai sînt
Fiindcã lumea-i o poveste
A Celui Ce Singur Este …

ETERNELE AZI, MÎINE, IERI…

Eternele azi, mîine, ieri,
Dacã doar, aºa, pãreri
Ale nu ºtiu cui, de unde
Pe cari nu-l putem pãtrunde? …

VIAÞA MEA DOAR CÎT O
CLIPÃ

Viaþa mea doar cît o clipã,
Cît o zbatere de-aripã,
Cum mã clatin eu de-un gînd,
Cum tãcerea de-un cuvînt …

CLOPOTELE AMINTIRII

Clopotele Amintirii,
Parcã în cereºti cetãþi,
Cu ecouri lungi în mine
Clãtinînd singurãtãþi …

SOARELE, LACRIMÃ, SUS

Peste Munþii cei de-Apus
Soarele, lacrimã, sus,
Ca de aur, ca de sînge
Pe cari ochiul meu o plînge …

STEAUA-ACEEA-N CERURI,
REA

Steaua-aceea-n ceruri, rea,
Rãsãrea sau apunea?
Parcã-ntr-însa viaþa mea
Cînd era, cînd nu era …

ªI STELELE-N NALTUL LOR

ªi stelele-n naltul lor
Mistuie-se de-adînc dor
ªi ca mine visuri þes
Fãrã noimã ºi-nþeles …

MAI ÎNALT DECÎT NESOMNUL

Mai înalt decît nesomnul
Codrului bãtut de vînt,
Decît pînã-n cer tãcerea
Înjunghiatã de-un cuvînt …

BÃTRÎNI, DUMNEZEU CU
MOARTEA

Bãtrîni, Dumnezeu cu Moartea
Greu pe umerii mei plîng –
Partea de pãmînt din mine
ªi cu partea cea de gînd …

Teofil RÃCHIÞEANU

CATRENE
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ERA, TRIST, SUFLETUL MEU

Sus în cerul nalt o stea
Ca un om se tînguia -
Era, trist, sufletul meu
Pãrãsit de Dumnezeu ? …

NESFÎRªIT MISTERU-ACESTA

Cînd venim, venim de unde?
Când plecãm, plecãm spre 

unde?
Nesfîrºit misteru-acesta
Poate-l cineva pãtrunde? …

ªI STELELE-N CERURI PLÎNG

ªi stelele-n ceruri plîng
ªi de-un dor bãtrîn se frîng
ªi de-o jale neagrã pier
În fîntîni adînci de cer …

CADE STEAUA-N MARE,
PLÎNSÃ

Cade steaua-n mare, plînsã,
Cade-adînc în mine gîndul
ªi de-a lui cutremurare
Cade cerul pre pãmîntul …

CADE SUFLETU-MI DIN
CERU-I

Cade sufletu-mi din ceru-i
Cum, agonizînd, un soare,
Într-un asfinþit de lume,
Cade apa mãrii-n mare …

ÎNTR-UN GÎND AL MEU GREU
FOARTE

d-lui Ilie Cãlian

Într-un  gînd al meu greu foarte
Dumnezeu îºi cerºea moarte
ªi Moartea se jeluia
Cã prea-i grea veºnicia …

NE PIERDEM PRIN PUSTII
STELE

lui Dinu Flãmând

Ne pierdem prin pustii stele –
De liniºti oceane grele –
Cãutînd ºi tu ºi eu
Urme de-a lui Dumnezeu …

MÃ UIT LA CERURI ªI STELE
lui Nicolae Mocanu

Mã uit la ceruri ºi stele
ªi-ntreb, de cînd sînt, mereu
Întru care dintre ele
Îºi dormi, Doamne, somnul
meu? …

TOT DE TINE-NTREBAM,
DOAMNE

Tot de tine-ntrebam, Doamne,
ªi te cãutam prin stele
ªi-mi auzeam doar ecoul
Tînguindu-se prin ele …
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CI CU DREAPTA SCRIA-N
CARTE

ªedea Domnul Dumnezeu,
Cãrunþit, pe tronul Sãu
ªi cu dreapta scria-n Carte:
Þie – moarte! Þie – moarte! …

ªTIE EL CU CE ROST OARE?

Ci, din ceru-I, Ursitorul
A toate cîte-s sub soare,
Cînd vieþi ºi morþi împarte
ªtie El cu ce rost oare? …

SÃRACE ZILELE MELE

Sãrace zilele mele,
Doamne, sub streine stele,
Una bunã, alta rea –
Grãunþe la Moara Ta! …

DUMNEZEU, ÎN CER, VISÎNDU

Dumnezeu, în cer, visîndu,
Mãtãsoase-ºi gene-atinge,
Îngerii-i zic Lerui lerui
ªi atunci pe pãmânt ninge …

GREU E CERUL DE LUMINI

Greu e cerul de lumini –
Ochii Tãi sînt, Doamne, plini
Pînã-n dincolo de Fire,
De iertare, de iubire …

LA CAPÃTUL MEU DE GÎND

La capãtul meu de gînd
Te-auzeam, Doamne, plîngînd
ªi de singur ce erai
În plînsu-Þi înmãrmureai …

TE TOT CAUT DE-O VECIE

Doamne, singur prin Pustie
Te tot caut de-o vecie,
Da mi-i greu drumul ºi lung –
Putea-voi, cîndva, s-ajung? …

PRECUM UN ªOPTIT CUVÎNT

Precum un ºoptit cuvînt
Tînguia prin brazi un vînt.
Ci în vîntu-acela eu
Convorbeam cu Dumnezeu …

COLIND

La Curþile Lui  în cer
Linui lin ºi Lerui ler!
Cu de moarte suflet plin,
Lerui ler ºi Linui lin! …

LACRIMI, DOAMNE, DE-ALE
TALE?

Cãdeau stele, cãdeau stele
Pe-o de chaos neagrã vale –
Oare în pustiul lumii
Lacrimi, Doamne, de-ale
Tale?…

(din volumul “Din vechi
scrinuri adunate” – 500 de

catrene – în curs de definitivare)
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Miron SCOROBETE

TÃBLIÞA DE LUT (II)

Într’una din admirabilele sale tablete, Geo Bogza povestea cum, aflat
la Roma, a avut sentimentul straniu cã e cercetat de ceva foarte familiar,
de care îi era dor, dar pe care nu-l putea identifica, i se insinua pe cât
de puternic pe atât de nedesluºit. Dupã ce s’a frãmântat chinuitor sã
repereze sursa acelei tulburãtoare stãri, în cele din urmã s’a dumirit.
Erau niºte bãtãi ritmice, inconfundabile:  undeva, în apropiere, nevãzut,
un îngrijitor al spaþiilor verzi îºi bãtea coasa. În inima marii metropole,
printre monumentele multiseculare ºi multimilenare, printre solemnele
instituþii, printre neîntreruptele uruituri ale maºinilor, omului din Carpaþi îi
sosea un miºcãtor mesaj de acasã ºi din copilãrie.

*  *  *
Eu, ortodox care nu-i urãºte pe greco-catolici, mã înþeleg de minune

cu greco-catolicii care, simetric, nu-i urãsc pe ortodocºi. Cu greco-
catolicii care-i urãsc pe ortodocºi nu intru în dezbateri confesionale. Pe
aceºtia îi las sã discute cu omologii lor, ortodocºii care-i urãsc cu
aceeaºi râvnã pe greco-catolici.

*  *  *
Mã îngrozeºte mulþimea prietenilor ce vor apãrea dupã plecarea

mea.
*  *  *

Stelele, care vãzute de aproape aratã deplorabil iar de departe, din
orice punct al universului, sinistru, numai de pe pãmânt se vãd mirific.
Reminiscenþã a raiului. Indicare precisã a locului în care raiul a fost.

*  *  *
Columb a descoperit America; Americo Vespucci a umblat pe urmele

lui. Numele primului îl poartã o þãriºoarã; numele celui de al doilea, douã
continente.

*  *  *
Pe stradã, o þigancã cu þigãncuºa în braþe. În pãr îi atârnase, drept

podoabã, niºte CD-uri strãlucitoare.

*  *  *
Arhaitatea inevaluabilã a poeziei populare o putem intui din faptul cã

ea nu existã ca text autonom ci doar cântatã. Când rãsfoim o culegere
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de doine, balade, colinde, sã ºtim cã ceea ce vedem pe hârtie nu e
decât umbra a ceea ce în vãzduh pluteºte pe aripile muzicii.

*  *  *
- Cum o mai duci?, îl întrebã ursul pe lup.
- Excelent!, spuse acesta fãrã sã stea pe gânduri. Au început oile sã

se pârascã între ele. ªi la cine crezi cã ºi-au gãsit sã umble cu pâra? La
mine…

- Ceea ce þie nu-þi displace deloc, strecurã ursul o undã de ironie, pe
care însã lupul gãsi cã n’are de ce s’o bage în seamã.

- Dimpotrivã, replicã el. Încurajez sportul ãsta care îmi asigurã micul
dejun la domiciliu. Nu mai trebuie sã alerg, sã caut, sã stau nopþi întregi
la pândã, sã mã rãzboiesc cu câinii, sã mã gãureascã ciobanii
braconieri, ca sã mã aleg cu o ciosvârtã. Acum am câte un pluton întreg
deodatã.

- ªi pe informatoare, mã rog, colaboratoare, agente secrete, cum le
premiezi?

- Cum!… Normal, le mãnânc ºi pe ele. Îþi poþi imagina un lup care 
sã-l conducã pe un noaten pânã la uºa bârlogului ºi, în loc sã-l tragã
înãuntru, sã-i strângã copita ºi sã-i ureze: Bai-bai! Paºte fericit!?

- Deci le mãnânci aºa, la grãmadã, ºi pe incriminate, ºi pe cele ce þi
le oferã?

- Ei, nu chiar la grãmadã. Dacã ai ºtii ce gust au ãstea,
pârâcioasele…

*  *  *
Niciodatã primul dintr’o serie nu este cel mai reuºit. Ulterior i se vor

observa stângãciile, ezitãrile, erorile ºi toate acestea vor fi corectate cu
fiecare exemplar urmãtor. Nici unul însã din cei ce vor urma nu va mai
avea spontaneitatea, ingenuitatea, candoarea începutului.

*  *  *
În ziua de azi, la tot pasul, când nu ne izbim de reaua-credinþã, ne

împiedicãm de incompetenþã. Dar de fapt lucrurile sunt mai complicate.
Buna-credinþã, atâta câtã mai e, se sprijinã pe incompetenþã, în vreme
ce reaua credinþã este slujitã de specialiºti de înaltã clasã, aºi în toate
domeniile.

*  *  *
Mulþi se întreabã dacã niºte vremuri cum sunt cele de azi - agitate,

grãbite, secãtuite de sentiment ºi de gândire, aplicate doar spre ce
aduce câºtig cât mai gras ºi cât mai rapid - mai sunt favorabile artei. Nu
cumva pictorul care, în loc sã se arunce într’o afacere aducãtoare de
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bani cum ar fi vânzarea celularelor, se încãpãþâneazã sã prindã cu
fantezia din vãzduh armonii zburãtoare ºi sã le expunã pe pânzã,
compozitorul, poetul sunt nu doar, aºa cum sunt consideraþi, niºte mari
naivi, ci, tot cum sunt consideraþi, chiar niºte dereglaþi psihic? Pe cine
vãd ei în închipuire admirându-le tabloul, ascultându-le în extaz sonata,
citindu-le cu pulsul ridicat versurile? Pe domnul elegant sau pe cel în
þinutã de sport, unul intrând ºi altul ieºind, la fel de preocupaþi, pe uºile
acþionate foto-electric ale bãncii? Pe politicianul fãcând cele mai
dizgraþioase tumbe ca sã nu rãmânã, cât p’aci, fãrã coledzi, de sub
cupola cãruia, odatã ajuns, apoi lasã cã-ºi scoate el toatã cheltuiala cu
dobândã înmiitã? Pe cei atât de mulþi cã umplu trenuri întregi porniþi
vitejeºte la cucerirea castelelor de cãpºuni ale Spaniei? Pe fetiþele
înºirate ca reclamele de-a lungul autostrãzilor când n’au reuºit sã-ºi
deschidã un vad în bazar la Stambul? Pe copiii ce abandoneazã ºcoala
vãzutã de ei, la unison cu specialiºtii sociologi, mai inutilã (ºi mai
plictisitoare) decât maidanul? Vitezomanul instalat la volanul unui bolid,
în timp ce înghite distanþele exact ca la jocurile de profil pe calculator,
scandeazã în gând un vers din Plumb de George Bacovia sau din
Sonetele cãtre Orfeu de Rainer Maria Rilke?

Rãspunsul pare a se formula de la sine.
ªi totuºi…
Sã recurgem încã o datã la acea Magistra vitae care e istoria.
La mijlocul secolului VI, împãratul Iustinian era antrenat în crâncene

bãtãlii pentru refacerea Imperiului cãzut cu jumãtatea sa apuseanã sub
cetele de barbari, înecat în fumul cetãþilor incendiate ºi în norii de praf
stârnit de copitele în veºnic galop. Italia fusese invadatã de ostrogoþi.
Împãratul Odoacru se refugiase la Ravenna, dar Theodoric, regele
ostrogoþilor, dupã ce consimþi sã ºi-l asocieze într-o bicefalie, gãsi cã
mai sigur e dacã-l asasineazã, rãmânând el singurul stãpân al
peninsulei. Cu efort ºi cu grele jertfe de sânge, generalul Belizarie,
comandantul armatei bizantine, eliberã Roma ºi, în cele din urmã,
Ravenna, capitala regatului barbar. Cu aceasta însã, lucrurile furã
departe de a se liniºti pentru cã Baduila, noul rege ostrogot, declanºã
alte atacuri împotriva oastei bizantine soldate cu victorii, între ele
numãrându-se reocuparea de cãtre barbari a Romei. Bizantinii replicarã
ºi-ºi asigurarã ei victoria finalã, dar abia dupã decenii de confruntãri
sângeroase Imperiul roman de rãsãrit reuºi sã-ºi extindã efectiv
stãpânirea asupra Italiei.

Decenii în care, aºa cum spuneau romanii, dacã n’au vorbit decât
armele, muzele erau osândite sã tacã. În asemenea tulburi ºi
însângerate vârtejuri ale istoriei, se mai putea cineva gândi la artã?
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Unul, da: Iustinian.
Iustinian, care a fost indiscutabil un geniu, umblând prin Italia dupã

curãþenia fãcutã de Belizarie, a constatat, ajungând la Ravenna, cã
Theodoric, care se creºtinase, a ridicat aici niºte biserici de toatã
minunea, el imaginându-ºi cã nimeni nu-l va mai clinti, pe el ºi pe
urmaºii sãi, din aceastã metropolã. Unii pereþi îi ºi acoperise cu
mozaicuri, pe alþii nu mai apucase dar suprafeþele lor îmbiau la aºa
ceva. Iustinian asta ºi fãcu, îi puse pe artiºti ca în spaþiile rãmase libere
sau în cele degajate de mozaicurile lui Theodoric, e drept, fãcute cam în
grabã, neferite de stângãcii, sã realizeze ei altele, despre care sã se
ducã vestea. Iar vestea s’a dus, nu numai pe orizontalã, pe toatã faþa
pãmântului, ci ºi pe verticalã, în timp, ajungând dupã un mileniu ºi
jumãtate, pânã la noi. Cele mai cunoscute ºi mai admirate compoziþii
sunt cortegiul sfintelor martire, apoi cortegiile lui Iustinian însuºi ºi cel al
Teodorei. (Sã notãm, în parantezã, cã fastul curþilor domneºti, atât de
strãlucitor desfãºurat în tot evul mediu ºi din care palide reminiscenþe
mai regãsim azi doar la Palatul Marii Britanii, vine chiar de la Iustinian ºi
nicidecum de dinaintea lui. În antichitate, comportamentul suveranilor
exagera în douã direcþii: ei, fie se dovedeau niºte stãpâni despotici de
capriciile cãrora depindea totul, putând prin poziþia degetului mare de la
mâna dreaptã sã-i ofere cuiva viaþa sau moartea, fie se amestecau
printre curteni ºi chiar printre necunoscuþi precum un oarecare, bând ºi
mâncând în devãlmãºie, cântând ºi glumind, mai aruncând ocheade
dupã câte o fetiºcanã precum Nero înspre Ligia. Iustinian a fost cel care
a instituit protocolul exorbitant dar solemn. ªi, uzând de abilitãþile
copyright-ului, ºi-a ºi eternizat invenþia în mozaicurile de la Ravenna).

Ei bine, cine, în afarã de istorici, mai ºtie azi ce cotropitoare rãzboaie
au maltratat Italia ºi continentul în secolul VI? Toatã lumea e însã
fascinatã de mozaicurile Ravennei. A trebuit ca un roman, (de fapt trac,
dar romanizat), sã infirme faimosul proverb latin ºi sã dovedeascã
strãlucit cã nici zãngãnitul armelor nu poate reduce muzele la tãcere.

*  *  *
Dacã luãm duºmãnia ca având, ca benzile de pe autostrãzi, un sens

unic, eu am foarte mulþi duºmani, adicã existã foarte mulþi care mã
duºmãnesc. Dacã însã o luãm ca reciprocitate, nu am nici un singur
duºman, pentru cã eu nu duºmãnesc pe nimeni.

*  *  *
Sã te fereascã Dumnezeu de omul cu complexe.
Dar sã te fereascã Dumnezeu mai ales de omul fãrã complexe.
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Sã te fereascã, aºadar, de toþi? 
Nu suntem însã, de pe aceastã poziþie, mizantropi, ceea ce este total

opus creºtinismului?
*  *  *

Intrusul la ivirea valorii adevãrate are invariabil sentimentul lui Irod la
aflarea veºtii cã S’a nãscut Noul, Adevãratul Rege al Iudeii; când îi stã
în putere, chiar ºi comportamentul tiranului.

*  *  *
Când Blaise Pascal Îl invoca pe Dumnezeul celor simpli ºi nu pe cel

al filosofilor ºi intelectualilor, o fãcea de pe poziþia filosofului ºi
intelectualului. Fericiþi cei simpli care comunicã cu Dumnezeu
neprogramatic, în modul cel mai firesc.

*  *  *
Nu ºtiu câtã substanþã vor fi având comentariile mele la Mioriþa. Eu

am însã pe acest teren un privilegiu: sunt singurul, dintre cercetãtorii
sublimei balade, care a fost “coleg de breaslã” cu mândrul ciobãnel. Eu
chiar am pãscut oile. Mãcar la acest nivel, cel mai de jos, cel concret,
ºtiu aºadar despre ce vorbesc. Pentru cã una e sã fi coborât la vale zi
de zi pe-un picior de plai în mijlocul  turmei de miei ºi cu totul altceva sã
zãreºti piciorul de plai din goana maºinii, sã-l admiri în pliantele turistice
ºi sã vorbeºti despre el dupã lecturi, ca despre Groenlanda sau Tahiti. 

(În discuþie e, se înþelege, nu o formã de relief, ci gura de rai).

*  *  *
Oricât de talentaþi am fi, genii sã fim, nu vom scrie niciodatã

desãvârºit. Consolarea noastrã e cã nu scriem pentru îngeri ci pentru
oameni asemenea nouã – nedesãvârºiþi. 

*  *  *
Am vãzut o gravurã cu patru medalioane în care apãreau scene de

la începutul omenirii: în prima facerea lui Adam, în a doua facerea Evei,
în a treia protopãrinþii în rai, lângã pomul cunoºtinþei, în a patra izgonirea
lor. E succesiunea anotimpurilor, vârstele pãmântului (Adam însemnând
pãmânt): iarna, când în pãmânt se zãmisleºte viaþa; primãvara, când din
coasta pãmântului viaþa (Eva înseamnã viaþã) izbucneºte ºi dã în floare;
vara, când totul e un rai; toamna, când toate se ofilesc ºi cad, iar raiul e
luat de la noi
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*  *  *
Pe mãsurã ce comunic tot mai puþin cu semenii, comunic tot mai mult

cu florile ºi arborii, cu pãsãrile, cu râurile, cu stelele, cu cele cu care voi
comunica dupã ce mã voi fi retras cu totul dintre oameni. Mã adaptez de
pe acum la viitorul meu statut…

*  *  *
Nu-mi place propovãduirea de abstracþiuni (aºa cum fac eu chiar

acum). Adevãrul trebuie arãtat astfel încât sã poatã fi nu doar auzit, ci ºi
vãzut ºi pipãit. Dumnezeu Însuºi, care e Adevãrul suprem, Adevãrul
absolut, spre a ne fi accesibil, a fost nevoit sã Se întrupeze.

*  *  *
La Feleac. Liturghia arhiereascã de comemorare a 500 de ani de la

moartea lui ªtefan cel Mare, trecut acum în rândul sfinþilor. Dãnuþ îmi
aduce trei frunze ovale ºi mi le dã se le miros. Cãlãpãr!, le identific eu.
De unde le-ai luat? De pe un mormânt, zice el. De pe mormântul
timpului îmi vine mirosul cãlãpãrului din copilãrie.

Alãturi, niºte femei din sat, unele bãtrâne, altele la mijlocul vieþii, cu
flori de iasomie în mâini. Aºa mergeau ºi la Poieni femeile la bisericã,
purtând în mâini busuioc sau alte flori mirositoare pe care nu le-am mai
întâlnit apoi nicãieri: rãzetã ºi lemnul Domnului, din care aveam ºi noi în
grãdinã. Foarte interesante aceste plante pe care femeile le percepeau
ca fiind în legãturã, comunicând cu sfinþenia, aproape sfinte. Ele nu au
petale mari, colorate, asemenea trandafirilor ºi bujorilor, care se pun la
icoane dar nu sunt purtaþi în mânã; acestea sunt de o modestie
absolutã, de o discreþie totalã, nu þin sã fie vãzute ºi admirate, în schimb
mireasma lor e fãrã asemãnare, vine de dincolo.

Mã uit lung la femeile cu flori de lãmâiþã. În jurul lor, tinerele,
îmbrãcate orãºeneºte, parfumate cu licori scumpe de cu totul altã
provenienþã, de la firme etalate prin reclamele de la televizor. Nu le-ar
trece nicidecum prin cap sã þinã în mâini niºte crenguþe înflorite.

Femeile pe care le vãd purtând în mâini flori de iasomie sunt cu
siguranþã ultimele care o mai fac. Ultimele purtãtoare ale acestui însemn
din Dacia edenicã.

*  *  *
La slujba arhiereascã de la Feleac, la împlinirea a 500 de ani de

eternitate a lui ªtefan Vodã, au slujit ºi doi preoþi de origine americanã,
foºti pastori neoprotestanþi trecuþi la ortodoxie. Dacã ªtefan va fi visat
poate ca la priveghiul lui sã se afle ºi niscai prelaþi de prin apusul
Europei, din cei  pe care el, ca “Atlet al lui Hristos” i-a implorat sã-i vinã
în ajutor împotriva puhoiului otoman, cu siguranþã n’avea cum sã sã-ºi
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închipuie cã odatã îl vor jeli niºte preoþi din America ce pe atunci de-abia
se descoperea. Iatã cã incredibilul totuºi s’a produs.

*  *  *
Prima imagine înfãþiºând un peisaj din Þara Sfântã am vãzut-o, copil,

într-un calendar, unul din acele calendare-carte care, alãturi de zãpezi,
de colinde, crai ºi cerbi, fãceau farmecul sãrbãtorilor de iarnã, a
sfârºitului de an ºi începutului de An Nou, de fapt fãceau farmecul multor
ani pentru cã ele se pãstrau ºi se reciteau mereu, ºi îl mai fac ºi acum
celor ce le pãstreazã, cu vetusteþea lor, cu adorabila lor stângãcie, cu
ingenuitatea lor.

Cliºeul însã era atât de rãu imprimat încât în el nu se vedea decât o
culme muntoasã neagrã deasupra unei întinderi gri. Avid sã contemplu
acele locuri pe care le ºtiam palmã cu palmã din Biblie, încercam sã
desluºesc un cât de vag detaliu, o stâncã, un arbore, o cãrare, dar nu
reuºeam sã vãd decât acel negru alungit de-abia deosebindu-se de griul
întunecat ºi el. Atunci, treceam dincolo de acea opacitate ºi umpleam
din închipuire peisajul cu tot ce trebuia el sã cuprindã, realizând astfel
panorama, cu siguranþã exactã, a locului, a locului cum arãta el în
timpurile biblice. Scrutam astfel îndelung, dacã nu chiar ore întregi, pãrþi
lungi de ore, acea priveliºte încãrcatã de amãnunte pe care cliºeul nici
nu le sugera, pe care nu le vedeam decât eu.

Acum rãsfoiesc mari albume cu vederi din Israel, fotografii color
executate într’o tehnicã ireproºabilã în care pe zidurile blocurilor identice
cu cele din cartierele noastre socialiste se disting ºi cele mai fine
granulaþii ale betonului. Nici una însã din aceste ilustraþii perfecte nu
este atât de evocatoare, de autenticã, nu se poate compara cu prima
imagine din Þara Sfântã pe care am vãzut-o eu într’un calendar de
demult.

*   *   *
În ziua marii sãrbãtori a naºterii Sfântului Ioan Botezãtorul, eruditul ºi

inspiratul pãrinte prof. Ioan Chirilã ºi-a început predica din Catedrala
Arhiepiscopalã prin a evoca obiceiul împletirii de coroniþe din sânziene
ºi aruncarea lor pe acoperiºurile caselor. M’am bucurat sã aud cã în
sfântul lãcaº un cleric de o asemenea suprafaþã face loc într’o strãlucitã
sãrbãtoare creºtinã ºi unei credinþe strãvechi, dãinuind cu mult mai de
demult, de dinaintea încreºtinãrii noastre.

În primele secole creºtine, când noua religie trebuia sã dizloce ºi sã
neantizeze credinþele vechi adânc înrãdãcinate, aversiunea creºtinilor
faþã de practicile pãgâne e nu numai de înþeles ci apare ca absolut
necesarã. Se confruntau douã lumi, cea în care pânã atunci dominaserã
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zeii ºi Împãrãþia singurului Dumnezeu adevãrat, ºi, oricât de religie a
pãcii e creºtinismul, rãzboiul ce se ducea nu putea evita cu totul
violenþa. La Efes, exista un mare ºi mãiestrit templu al Dianei,
considerat una din cele ºapte minuni ale lumii. El avea o lungime de 104
m, o lãþime de 72, ºi etala 172 uriaºe coloane monolite din marmurã de
Paros. Aici, în faþa pericolului trecerii populaþiei la creºtinism, mase de
pãgâni s’au adunat într’o ameninþãtoare demonstraþie, strigând ore
întregi Mare este Artemisa efesenilor! 

Astãzi, de la distanþa de douã milenii, se înþelege cã percepþia
noastrã e alta. Noi putem admira într’un muzeu statuia unei zeitãþi fãrã
a fi tentaþi deloc spre idolatrie, judecând-o ca pe o operã de artã ce,
fireºte, nu trebuie distrusã, aºa cum primii creºtini procedau justificat, ci
protejatã.

În aceeaºi situaþie sunt sânzienele noastre ºi e meritul Bisericii cã a
îngãduit supravieþuirea unor elemente arhaice, pe care le privim ca acte
de culturã, înãuntrul sãrbãtorilor creºtine. 

Cei doi zei fraþi gemeni, Apolo ºi Diana, se bucurau la strãmoºii noºtri
de o preþuire aparte, lui Apolo, cum se ºtie, dedicându-i-se o cetate,
Apulum, în chiar inima Daciei. În aceeaºi mãsurã era îndrãgitã aici sora
sa, Diana, nu doar pentru cã prin mamã se trãgea de prin aceste locuri,
ci ºi pentru natura sa de zeiþã a vânãtorii, a pãdurilor, a izvoarelor ºi a
munþilor.

“Artemis Istriana” era denumitã astfel “dupã Istru, în jurul cãruia
locuiesc amazoanele, care o cinstesc pe zeiþã”, spune un izvor antic.
Vergiliu vorbeºte despre “amazoanele trace”, iar Eschil, în celebrul sãu
Prometeu descãtuºat, pomenind despre amazoane, spune: “Fluviul
Istru se laudã cã pe meleagurile sale cresc asemenea fecioare.” Printre
ele îºi fãcea veacul Diana.

ªi dacã lui Apolo i s’a dedicat o cetate, Apulum, un trib dacic
numindu-se, desigur, cu mândrie, ai lui Apolo, iar una din pãrþile
provinciei purtând denumirea de Dacia Apolinianã, Dianei, dupã
metafora lui Horaþiu, i s’a înãlþat un monument ºi mai nepieritor, ea fiind
asimilatã definitiv în spiritualitatea popularã, unde viazã ºi azi. În limba
românã, Diana a dat cuvântul zânã, ea devenind astfel atotprezentã în
basmele tuturor generaþiilor ce s’au succedat în timp prin vãile ºi pe
costiºele, prin pãdurile ºi poienele cutreierate cândva de ea. Sancta
Diana, dupã modelul Sâmpetru, Sântandrei, Sântãmãrie, a devenit
Sânziana, fiind singura dintre zeitãþile pãgâne care a fost acceptatã în
acest fenomen lingvistic rezervat numai sfinþilor creºtini, astfel, sau sub
forma Cosânzeana, întruchipând  frumuseþea femininã, graþia,
fidelitatea, bunãtatea, idealul dupã care Fãt-Frumos va strãbate
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pãmântul în lung ºi’n lat, pentru care se va bate cu toþi rãii pãmântului,
oricât de puternici, ºi-i va birui întotdeauna.

Apolo era zeul soarelui, iar Diana zeiþa lunii, corespondentul
european al perechii Yin ºi Yang, cea care asigurã echilibrul lumii.

Iatã cum vede poporul Sânzienele, în deplinã concordanþã cu
viziunea mitologicã anticã: fete frumoase care umblau prin pãduri; sfinte
care dau leacuri la toate florile; zâne invizibile care locuiesc pe lumea
cealaltã; femei sfinte; zeiþele florilor; sfinte ºi umblã prin aer; niºte zâne;
fiinþe care umblã noaptea pe câmpuri; femei frumoase, trãiesc în
câmpurile cu flori, joacã împodobite cu flori, de unde pleacã ele vine
vântul; fiinþe vii, care au puterea de a face ca buruienile sã fie de leac;
fiinþe cereºti, care dau roadã seminþelor; fete frumoase, luminate,
harnice, curate ºi bogate fecioare.

În mentalitatea popularã, Sânzienele erau puse în legãturã cu
fenomene precum: “se întoarce crângul cerului sau anului; e jumãtatea
verii; se considerã «început de toamnã»“. Legãtura strânsã dintre
Sânziene ºi mersul pe cer al soarelui rãmâne obscurã dacã se ignorã
faptul cã Sânziana e Diana, sora lui Apolo, zeul soarelui. Dar iatã cât de
directã e aceastã legãturã în viziunea popularã: de Sânziene se
odihneºte soarele; e sãrbãtoarea sfântului soare; joacã soarele.
Aceastã ultimã credinþã am întâlnit-o personal, foarte pregnantã, în satul
copilãriei din Þara Haþegului. ªi e cum nu se poate mai emoþionant sã
vezi Soarele, la rãsãrit, “jucând” în ziua surorii sale Diana-Sânziana!

În Dacia au fost descoperite aproximativ 50 de inscripþii dedicate
Dianei ºi tot pe atâtea reliefuri ce o reprezintã pe zeiþã, cu Apolo lucrurile
stând la fel. La Ulpia Traiana s’a gãsit o statuetã a Dianei de o
apreciabilã valoare artisticã, iar lângã celebrul amfiteatru un
impresionant templu dedicat ei. Astfel, Dacia se situeazã printre
provinciile în care cele douã zeitãþi se bucurau de cea mai intensã
cinstire. În Dacia s’a descoperit un supranume al Dianei nemaiîntâlnit în
nici o altã parte, acela de Mellifica, fãcãtoare de miere. Toate acestea
vin sã confirme cã Diana era legatã de aceste locuri mai mult decât de
orice altã parte a lumii. 

Pierzându-ºi treptat trãsãturile zeieºti, dupã adoptarea creºtinismului
de cãtre localnici, cei doi “fraþi” au rãmas cu statutul lor astral, aºa cum
au fost creaþi în ziua a patra a Genezei. Textul Facerii e de o mãreþie
întradevãr dumnezeiascã: “ªi a zis Dumnezeu: «Sã fie luminãtori pe
tãria cerului, ca sã lumineze pe pãmânt, sã despartã ziua de noapte ºi
sã fie semne ca sã deosebeascã anotimpurile, zilele ºi anii. ªi sã
slujeascã drept luminãtori pe tãria cerului, ca sã lumineze pãmântul.» ªi
a fost aºa. A fãcut Dumnezeu cei doi luminãtori mari: luminãtorul cel mai
mare pentru cârmuirea zilei ºi luminãtorul cel mai mic pentru cârmuirea
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nopþii, ºi stelele. ªi le-a pus Dumnezeu pe tãria cerului, ca sã lumineze
pãmântul” (Facerea 1,14-17).

Soarele ºi Luna sunt nelipsiþi din viaþa de zi cu zi a românilor, în
marile lor sãrbãtori, ca ºi în zilele ºi nopþile cele mai obiºnuite. Chipul lor
apare în frescele fãrã seamãn ale mânãstirilor bucovinene, ca ºi pe
porþile populare maramureºene, de o parte ºi de alta a crucii
Mântuitorului, în stemele Þãrilor Române.

Nu puteau lipsi sub nici un motiv nici de la ceremonialul nuntirii
cosmice:

Soarele ºi Luna
Mi-au þinut cununa...

La mulþi ºi însoriþi ani, Diana, de la fratele tãu, Soarele, dar ºi de la
noi, cei ce te iubim!

*  *  *
Dacã n’ar exista miasmele, n’am putea preþui îndeajuns miresmele.

*  *  *
Se vede cã sunt un obiectiv deosebit de important din moment ce

atâta val de urã e nãpustit asupra mea. O valoare aproximativã n’are
cum determina înjghebarea unei coaliþii de asemenea amploare ºi de o
aºa virulenþã.

*  *  *
Deoarece a fost gãsit vinovat de crimã, omor calificat, deosebit de

grav ºi cu premeditare, sinucigaºul a fost condamnat post-mortem la
moarte.

*  *  *
O þin într’o beþie. Nu mã trezesc bine dintr’un chef cã încep altul. Mã

îmbãt pânã la extaz cu nemaipomenitul ceai din ºapte plante, toate
culese pe rouã din grãdina mea: frunze de frãguþe, pãpãdie, pãtlaginã
(limba oii) , frunze de zmeur, mentã, urzicã. Uneori mã destrãbãlez 
de-a dreptul: cu sunãtoare, coada ºoricelului, cicoare, toamna ºi toatã
iarna cu fructe de pãducel, mãceºe, coji de mere. Dar, revenind la
nemaipomenitul meu ceai din ºapte plante, aþi numãrat ºi nu v’au ieºit
decât ºase? Bineînþeles, pentru cã numai atâtea am dat în vileag. Cu
aceasta am vrut sã vã încordez curiozitatea la maximum. Ei bine, cea
de a ºaptea e nemaipomenita rostopascã, amarã ca viaþa, dar, cu
puterile ei misterioase de “iarba voinicului”, tãmãduind toate
amãrãciunile vieþii.

*  *  *
Oroarea mea faþã de necurãþenie ºi-a mai anexat un teritoriu: nu pot

suporta tastaturile murdare.    
(va urma)
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Valeria MANTA TÃICUÞU

SALOMEEA

ai orbit, zeu bãtrân, zadarnic
dansez goalã în faþa ta, imaginile
se sorb în vãzduhul orbitelor,
îngheaþã, devin miºcãri opace
împietrite-n statui, insist,
probez culori, mlãdieri ºi
surâsuri ºi-mi spui cã degeaba,
doar îmbrãcatã-n cuvinte, în dulcele
moalele perfidul lor înveliº
pot fi vãzutã de tine, niciun 
dans n-are semnificaþie dacã nu-i
al cuvântului, leagãn ºi punte spre 
zeii cei vechi de pãmânt

EUL FOARTE LIRIC

ziua aceasta ca o scrisoare
cititã se mototoleºte în
buzunarele vântului, intrã
prin crãpãturi ºi alunecã
pe pulpele lui de primãvarã, expuse
lasciv de la tiv spre 
carâmbul cu toporaºi, incertã
trecerea dintr-un loc îngheþat 
într-altul cu fluturi ºi frunze, zboarã
fulgii dintr-o parte în alta,
din ochiul care plânge spre cel
râzând neghiob, cui sã-i mai
aduc apa cea vie, smicelele de
mãr dulce, mitul pãgân feliat
pe tava de jar a amurgului?
scriu ca ºi când aº cãuta drumul
înapoi spre neînceputul senin,
verbul nespus sã-l înduplec
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NOR DE TOAMNÃ TÂRZIU

îºi calificase frica, o umpluse de 
epitete, zorzoane fastuoase,
pene de la bãtaia gâºtelor 
sãlbatice pe iaz, înainte de
gruparea disciplinatã pentru 

plecare,
frica semãna acum cu o sorcovã,
roºie de la amurgul plin
de þipete, galben-putred ca
ecoul toamnei pe ºes,
clopoþeii de pe tichie sfâºiau în
ciucuri liniºtea, lustruind apoi 
firele ei lungi, de mãtase, ca
pe niºte dâre de spumã pe apã,
Doamne, frica aceea devenise
hidoasã, contra naturii, mã
împiedica sã-þi aud glasul,
sã-þi vãd chipul încã senin,
(cel puþin aºa îndrãzneam sã
cred) ºi atunci te-am rugat,
ia-o de la mine, îndepãrteaz-o
ca pe un nor de toamnã târziu

MELCII

tãiaserã verticala, sunetele 
trebuiau

sã umble, ca melcii, pe orizontala
firii, fãrã sprijin ºi ecou
de sus, ce dacã, ziceau,
oricum nu ne mai culege gura
Lui sfântã gândurile sau
culoarea din venele vechi, 

semãnãm 
deja cu melcii, pragmatici, în 
fond, insinuaþi pe dâra de-argint a 

cãderii 

TREI

în tabla galvanizatã se oglindeºte
cenuºiul de sus, plouã de trei

zile ºi trei nopþi, întotdeauna
dezastrele ºi probele vin câte trei,
sentenþii, voci din abis rãstignind
pulsul pe crucea amiezii, mai
vin niºte guguºtiuci sã 

giugiuleascã
scheletul de lemn al clipei
acesteia, ca-ntr-un desen
animat cu eºafoade, minciuni
violente ºi miracole în doi,
Tom ºi Jerry, hohotesc 

guguºtiucii,
þopãind pe tablã, trei câte trei,
veseli ºi smintiþi, în timp ce
timpul se varsã gri-mohorât

ÎNTUNERIC

necugetatã azi ºi mâine oarbã
m-am fost predat pustiei ca o 

ranã
fierbinte, furioasã, inumanã
în guri de peºteri gata sã mã 

soarbã

prea mult orgoliu brut, prea veche 
urã

altarele-s sãgeþi înveninate:
de pe abscisa lumii ridicate
se-ntrepãtrund, se luptã ºi se furã

ce ai sã-mi faci, de þii cu mine 
pasul

prin spaþiul gol ce-mi este iad 
vremelnic

minþind vecia purã cu rãmasul

în timp opac ºi-n lutul îndoielnic?
nu mai vreau sfinþi, sã-i îmbunez 

cu glasul
cãci mutã sunt în iadul cel 

cucernic.
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Constantin CUBLEªAN

NICOLAE  IORGA -  SCRIITORUL
(Victor  Crãciun)

Personalitate de dimensiuni urieºeºti pentru
cultura românã, Nicolae Iorga ºi-a dominat

epoca, activând ºi manifestându-se plenar
atât pe tãrâmul ºtiinþei (istorie) cât ºi în

politicã, în viaþa socialã ori în literaturã,
stârnind în jurul sãu, în toate împrejurãrile,
valuri de admiraþie sau de contestare,
niciodatã însã ne fiind tratat cu indiferenþã.
A scris enorm, publicând circa 1250 de

cãrþi ºi broºuri, peste 25.000 de articole; o
operã ce însumeazã - ne atrage atenþia Victor

Crãciun – nu mai puþin de 600.000 de pagini. S-
ar putea adãuga, la statistica pe care ne-o

furnizeazã exegetul, încã un calcul elementar, anume
acela cã, dacã înt-o  viaþã ce acoperã durata a ºaizeci ºi nouã de ani
(1871 – 1940), din care 56 productivi (a debutat în 1884 în ziarul
Românul din Roman), împãrþind aceste pagini la numãrul de zile al
anilor (luând în calcul cifra rotundã de 360), vom constata cã a scris în
fiecare zi vreo 3o de pagini, ceea ce mi se pare aproape incredibil. ªi
totuºi… Rezultatul însã apare oarecum firesc - din pricina acestui
neostoit zel, scriitorul este în multe privinþe  amendabil, iar Victor
Crãciun nu ezitã sã adaoge propria rezervã, urmând atâtor altor voci
(sentinþe) ce s-au rostit de-a lungul vremii, fãcând-o însã cu eleganþa ºi
pertinenþa necesarã:”Fãrã sã fie unitarã, creaþia artisticã a lui Nicolae
Iorga este un tumult, o Niagara ºi, la fel ca ºi cascada miraculoasã,
inegalã în frumuseþi, diferenþiatã de momentul viziunii (…) Iorga devine
un scriitor grãbit, comunicarea lui nu mai este total cursivã ºi sinteticã,
discerne neatent semnificatul de faptul lipsit de importanþã, stilul este
prolix, exprimarea obiºnuitã, oralã, înlocuieºte arta”. 

Ca istoric, Nicolae Iorga s-a bucurat de aprecieri aproape unanime.
Nu acelaºi lucru e valabil însã ºi pentru scriitorul de literaturã
beletristicã - poezie, dramaturgie, criticã ºi istorie literarã,
memorialisticã, publicisticã - în ciuda faptului cã prestigioºi interpreþi ai
fenomenului literar românesc (G. Cãlinescu, T. Vianu º.a.) n-au ezitat
sã-i atribuie merite superlative. Tocmai de aceea, Victor Crãciun
încearcã acum o relecturã a paginilor acestora, din perspectiva
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actualitãþii, oferindu-ne o privire monograficã, cu pronunþat caracer
analitic (Nicolae Iorga – scriitorul, Editura Semne, Bucureºti, 2005),
cãutând a rãspunde la câteva întrebãri inevitabile:”Cum stau lucrurile,
totuºi, cu creatorul literar Iorga? Ce a scris, cum  ºi cât a scris? Meritã
atenþie lucrãrile sale literare? Ce rãmâne din opera sa poeticã,
dramaticã ºi memorialistica sa?” 

Victor Crãciun nu este nici primul, nici singurul care ia în discuþie
literatura artisticã a lui Nicolae Iorga. Tocmai de aceea, e de mirare cã
domnia sa nu face vreo referire, vreo trimitere la nici unul dintre
predecesorii sãi exegeþi – mai puþin G. Cãlinescu ºi T. Vianu - într-un
studiu de peste 130 de pagini, vrând sã lase, probabil, impresia cã este
singurul comentator autentic al acestei opere, în detaliul sãu. La urma
urmelor, nici nu are o impolrtanþã deosebitã acest fapt, cu atât mai mult
cu cât observaþiile sale sunt, într-adevãr, judicioase, tranºante ºi vin
dintr-o dorinþã  a criticului de a nu pune prea multã patimã nici în
elogiere, nici în sancþiune. 

Construcþia studiului este una simplã, pot zice tradiþionalã, în sensul
cã abordeazã descriptiv producþia marelui scriitor, pe felii, pe genuri,
stãruind mai mult asupra poeziei, dramaturgiei ºi memnorialisticii,
trecând prea zgârcit peste alte domenii ce vin în atingere, substanþialã
uneori, cu beletristica propri-zisã, cum ar fi publicistica sau critica
literarã, dar ºi panseeurile (“A fost ºi un cugetãtor”, zice domnia sa,
puctând laconic:”Cugetãrtile sale sunt /…/ despre om ºi existenþa lui.
Tonul lor e vãdit moralizator”, cea ce  mi se pare, oricum am lua-o, mult
prea puþin); poate n-ar fi stricat o discuþie mai substanþialã privind
oratoria, conferinþele, dincolo de cele privitoare la America, episod
semnificativ în viaþa cãrturarului, a omului politic ºi istoric, înainte de
toate, cãruia îi consacrã un capitol aparte: La românii din America.
Desigur, aceste observaþii, mai curând simple doleanþe de cititor, nu
scad meritul întreprinderii lui Victor Crãciun, care se dovedeºte un bun
cunoscãtor al epocii ºi al fenomenului literar produs în acele momente
ºi la care literatura lui Nicolae Iorga trebuie necondiþionat raportatã. 

Poetul Nicolae Iorga este urmãrit în etapele sale evolutive, de la
“primele imbolduri” ce apar la elevul din clasa a VI-a, care singur
redacta, multiplica ºi difuza o revistã manuscrisã, Ecoul ceaunului,
“vândutã  colegilor pe alune”. Mai târziu, în “cercul lui Caragiale ºi
Vlahuþã“, cãrora le citeºte poeziile sale, va prinde curaj, editând, în
1893, la librarul I.G.Haimann din Bucureºti, primul volum de Poezii
(1890-1893). Cel de al doilea, Din mijlocul luptei, apare abia în 1918,
cuprinzând, de fapt, “traduceri ale unor poezii cutremurãtoare despre
rãzboiul dezastruos care a împânzit pãmântul  cu oseminte”. Dar, la
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sfârºitul lui sunt incluse ºi câteva poezii originale, în care se vãdeºte
“atitudinea sa umanitarã, pacifistã“. Un al treile volum, Din opera
poeticã a lui N. Iorga, apare la Editura “Ramuri” din Craiova, în 1921,
cu 74 de poezii reeditate ºi 29 originale, dar ºi cu 119 traduceri din marii
poeþi ai lumii (Goethe, Schiller, Verharen, Longfellow, Shakespeare,
Wordsworth, Petrarca, Manzoni, Carduci, Poe º.a.), versuri “corecte”,
în limba românã dar - atrage atenþia Victro Crãciun - pe autor
“interesându-l redarea cât mai fidelã a originalului, în dauna
transpunerilor formale”. }n 1932 îi apare un nou volum: Acuma 40 de
ani. Versuri uitate în sertar (Cu câteva altele), pentru ca în 1939, la
Vãlenii de Munte, sã-ºi antologheze, în douã volume, Toate poeziile
lui N. Iorga , (“425 de creaþii originale”) ºi, în fine, în 1978, postum,
volumul Ultimele, conþinând alte inedite, “create în cei din urmã ani ai
vieþii”. (Referatul acesta statistic aduce aminte foarte mult de pasiunea
lui Al. Piru de a numãra versuri, de a inventaria sumare etc.). Iatã,
aºadar, o producþie poeticã bogatã, care n-a fost în mãsurã, totuºi, sã
impunã un poet pe mãsurã. 

Victor Crãciun marcheazã debutul poetic al lui Nicolae Iorga “sub
semnul înrâuririlor socialiste” de la Contemporanul, acesta evoluând
apoi, oarecum, pe aceeaºi linie, cu poezii de “meditaþie filosofico-
socialã“, în care “omul se aflã într-o continuã luptã cu forþele naturii, cu
societatea, cu sine însuºi”. Apar, la un moment dat,  ºi unele poezii “de
o misticã pãgânã, împrumutatã din folclor”, sub impresia poeziei
gândiriste, din epocã, altele scrise “în maniera lui Pillat”, interesant fiind
faptul cã “Iorga nu a exprimat în poezie, nici concepþia sãmãnãtoristã,
împãciuitoristã ºi naþionalistã (…) Ideologul sãmãnãtorist a fost prea
puþin sãmãnãtorist în versurile sale”, ba - e tentat sã creadã criticul -
“Iorga devine antisãmãnãtorist în creaþia literarã“, ºi citeazã, ca
exemplificare  în acest sens, din poezia }ntâii fii, în care “judecã oraºul
cu alþi ochi decât o fãcuserã sãmãnãtoriºtii: nu ca loc de pierzanie, ci
ca un centru cultural”:”Frumos oraº, cu strãzi multe ºi drepte/ Se-nalþã
atâtea falnice furnale;/ Sunt cluburi ºi se rãspândesc jurnale,/ ªi ºcoli
sunt, cu programe înþelepte.// Iar împrejur e muncã grea prin sate;/
Luminile cad din lãmpile moderne,/ Belºugul din fabrici vine de s-
aºterne./ Folosul unei lumi civilizate”. Sunt aici elemente specifice
simbolismului dar Victor Crãciun preferã sã nu facã nici o apropiere în
acest sens. Cum, de altfel, nu se încumetã a-i discuta opera poeticã,
inspiratã de realitãþile rãzboiului, în vecinãtatea aletor cicluri de aceeaºi
facturã, datorate unor Camil Petrescu, Prpessicius, Aron Cotruº º.a.,
poate scutindu-l pe Iorga de concluzia unei inferioritãþi în expresie
artisticã modernã (Ceea ce se spune, în discuþia despre opera
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dramaticã:”Comparând cutare piesã  a lui Iorga cu a unui alt dramaturg,
creatorul român nu are de câºtigat”). Insistã în schimb, cu aplomb,
asupra poeziei de manifest, poezie  de “crez”, descifrând în ea ideea
cã arta este un “produs social, þinând de faptele ºi sentimentele zilnice”.
N. Iorga  se relevã  ºi ca un  luptãtor împotriva “stricãtorilor de vers”, în
sensul partizanatului sãu pentru forma tradiþuionalã, clasicã a poeziei,
luând atitudine “contra teribiliºtilor poetaºtri”. Este ºi motivul pentru
care cultivã cu insistenþã pastelul (“nu a scris prea munlte versuri
erotice”) în care “este un vizual care pãstreazã contururi arhaice,
îndrãgostit de peisajul în sine, deºi uneori în deschidere apare ºi
prezenþa omului, dar nu organic legat de atmosfera sugeratã“. E un
pastelist “de inspiraþie autohtonã“, cu multe rezonanþe eminesciene ºi
coºbuciene. Poetul “nu cântã mãreþia naturii nici când privirea îi este
atrasã de munte, nici când descrie Nilul. Pastelul sãu este, cu mici
excepþii, constatator, lipsit de miºcare, încremenit (…) notaþia are
meritul de a fi impus, dupã Eminescu, þãrmuri ºi peisaje deosebite ca
facturã, anunþând cãutãrile în spaþii geografice din poezia modernã“.
Dar, Victor Crãciun nu face nici aici pasul mai departe, penrtru a-l aºeza
faþã în faþã cu parnasienii (care, e drept,  nici nu-l revendicã), tocmai
despãrþirea de ei ar fi putut marca o notã specificã de originalitate a
poetului, prin tratarea în poezie a unor “teme istorice ºi mitologie” etc. 

Dupã o astfel de panoramare a întregii creaþii poetice a lui Nicolae
Iorga, Victor Crãciun trage câteva concluzii ce sunt, evident, demne de
reþinut, prin excatitatea formulãrii:”Este un poet raþional, atent la
exprimarea aceleiaºi idei în mai multe chipuri (…) Deºi duºman al
versurilor moderniste, favoriza pãtrunderea noului în poezie prin
folosirea denumirilor istorice, geografice, mitologice, sonore,
incantabile. Clasicist prin pondere raþionalã, poezia lui care vine dupã
Eminescu, este modernã fãrã a se înscrie pe drumul vreunei cãutãri
înnoitoare. Tradiþia valoroasã este atât de puternicã la el încât, fãrã sã
ducã la învechire, nu lasã decât greu pãtrunderea înoirii, în mãsura în
care continuã ceea ce era statornicit (…) Versurile sale, pe lângã
noutatea realistã, sunt de profundã calmitate clasicã, realizatã în mare
parte în ceasurile de tihnã de la Vãleni, fiindu-le strãinã învolburarea ºi
revolta socialã. Este poezia unui creator familiarizat cu clasicismul.
Fãrã a fi un deschizãtor de drumuri în poezie, precum a fost în istorie,
versurile sale duc mai departe tradiþia liricii româneºti, cu modestie ºi
convingerea cã activitatea sa istoricã era vioara primã“. 

Nici dramaturigul nu este un dechzãtor de drumuri, chiar dacã ideile
sale despre teatru l-ar îndreptãþi la un asemenea angajament.
Preocupat, cu precãdere,  de teatrul  de inspiraþie istoricã, el observã
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situaþia dramaturgiei naþuionale pe aceastã direcþie, pronunþându-se
critic ºi persiflant:”Nici un singur Domn din Letopiseþe n-a fost lãsdat în
dulcea lui odihnã de veacuri. Toate umbrele au fost evocate pentru a
declama versurile unui poet de mâna a treia. Fiecare dintre dânºii –
(domnitorii) – era un inger cu buzduganul în mânã ºi sabia la coapsã,
care distila ceasuri întregi lirice efuzii de o diafanã frumuseþe, unei
copile de la þarã, fatã ºi ea a vre-unui Domn prãpãdit în codri ºi horile
jucau Domnii în mijloc, fãcând madrigaluri bãlaielor fete. Cornurile
rãsunau în pãdurile bãtrâne, þãrancele lãsau cofa din mânã ºi florile din
cozi pentru a pune în loc cununa domneascã ºi sceptrul de stãpânire”.
}n acest context, Nicolae Iorga îºi construieºte dramaturgia de
inspiraþie istoricã (naþionalã ca ºi universalã) acordând un “rol educativ
ºi instructiv teatrului, literaturã prin intermediul cãreia sunt vehiculate
idei”. El considerã teatrul ca pe un “document al epocii”, care trebuie
“sã  se adreseze < marelui public > pentru a-l < înrâuri >”, oferind
exemple de eroi naþionali. Victor Crãciun ia la rând fiecare piesã (“cifra
impresionantã de piese, 45, situându-l pe N. Iorga pe primul loc în
privinþa numãrului de piese scrise de vre-un autor român”),
caracterizând-o succint ºi emiþând judecãþi de valoare  îndreptãþite.
Astfel, }nvierea lui ªtefan cel Mare, aduce “o undã din Shakespeare,
prin atmosfera nebuloasã“; Un Domn pribeag, încãrcatã de “caldul
patriotism al moldovenilor”, “se miºcã greoi, între realitatea crudã ºi
visele lui ªtefan”; Doamna lui Ieremia, “mai bine construitã dramatic”,
aduce în prim-plan  un personaj ce trãîieºte din contradicþii, “are farmec
ºi face din aceastã piesã una din puþinele rezistente ale lui Iorga”. }n
ºirul pieselor acestora… ilustrativiste, se aºeazã Fratele pãgând,
Cantemir bãtrânul, Constantin Brâncoveanu, Gheorghe Lazãr. Alt
ciclu dramatic este cel pe teme folclorice: Fata babei ºi fata
moºneagului, cu “monoloage lungi  ºi acþiuni imposibile pe scenã“;
Frumoasa fãrã trup - “Fausticã ºi eminescienã“ etc.; o întreagã serie
de piese au în centrul lor figuri mitologice ori din istoria lumii: Moartea
lui Asur, Sângele lui Minos, Casandra, Regele Cristina, Mortea lui
Dante, Ovidiu etc. Alte piese sunt construite pe “subiecte din Biblie”,
ca Isus, Catapeteasma ruptã-n douã, Sfântul Francisc º.a. Dar,
observã Victor Crãciun, “modificând titlurile pieselor ºi numele
personajelor, dramele inspirate din antichitate pot fi plasate în orice colþ
al europei, fãrã sã se poatã bãnui cã este vorba de Prsia, Creta sau
Egipt”. }n fine, “comediilor le lipseºte ironia, tonul sclipitor, ele fiind
scrise de un om serios, mai degrabã cu nostalgie decât cu umor”.
Concluzia, în atari împrejurãri, se desprinde ca de la sine:”Iorga nu este
un constructor dramatic (…) acþiunea este linearã, fãrã conflicte
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autentice, punctul culminant este  forþat ºi needificator”. 
Mai viabilã i se pare lui Victor  Crãciun a fi literatura memorialisticã,

organizatã pe mãrturii autobiografice, evocãri ºi portrete, însemnãri de
cãlãtorie. “Evocarea se împleteºte cu cercetarea istoricului ºi istoricului
literar, tonul fiind dat de oratoria lui (…) Iorga nu este decât uneori un
portretist în sensul literar al  cuvântului. El nu-ºi construieºte portretul
din recompunerea fizicã ºi moralã  a persoanei spre care îºi îndreaptã
atenþia, ci mai degrabã se aseamãnã cu un cronicar exaltat”. Se
pasioneazã ºi de peisajele întâlnite în cãlãtorii, aºa încât, “Condeiul lui
descrie mãreþia din naturã care se aflã în concordanþã cu mãreþia
simplã a celor care, veacuri de-a rândul, ºi-au apãrat, sãrãcia ºi nevoile
ºi neamul >”. Exegetul descifreazã în aceste pagini “ceva din forþa cu
care descrie Hogaº sau Sadoveanu”, dar Iorga “este un descriptiv
grãbit, nu totdeauna având rãgazul sã poposeascã ºi deci sã coloreze,
ºi de aceea comunicã, lucid,  obiectiv, aproape totdeauna rece”. 

ªi, totuºi literatul  Nicolae Iorga  a impresionat cel mai mult cititorii.
Poate pãrea un paradox, pe care însã Victor Crãciun îl explicã pe-
ndelete, conviongãtor, cãutând beletristul, adicã scriitorul, în paginile
ºtiinþifice ale cercetãtorului de istorie. “Calitãþie  scriitorului N. Iorga nu
trebuiesc cãutate în primul rând în literatura propriu-zisã spune
exegetul -  Poezia ºi dramaturgia au fost scrise de Iorga în grabã, el a
fost mai întâi istoric ºi particularitãþile lui stilistice se aflã în munca
efectuatã  de scriitorul istoric. Iorga nu a fost un autor de cãrþi de istorie
ca atâþia mulþi, ci un scriitor al istoriei, cum au fost cronicarii. La Ureche,
Miron Costin ºi Neculce, conþinutul scrierilor este documentar însã
paginile care se parcurg ºi astãzi cu încântare sunt ale unor talentaþi
naratori ºi portretiºti. Cantemir este un savant al scrisului, perioadele
sale bogate ºi nuanþate deschid cale unui ºir de scriitori dintr-un lanþ
care cuprinde pe Eliade Rãdulescu, Hasdeu, Odobescu ºi desigur
Iorga. Acesta a fost scriitor în paginile istorice, într-o mãsurã evident
mai mare decât Bãlcescu, Kogãlniceanu sau Hasdeu”. Astfel încât,
“creatorul literar”, autorul de opere beletristice propriu-zise, “este umbrit
de creatorul istoric” ºi “opera literarã stã cu multe trepte sub cea
istoricã“. Dar, studiul ei este important pentru cã prin ea se contribuie
la “întregirea imensei personalitãþi, unice, care a fost Nicolae Iorga”. 

Studiul lui Victor Crãciun este bine venit ºi fixeazã în actualitate
dimensiunea realã a scriitorului N. Iorga, un enciclopedist din stirpea
marilor cãrturari ai lumii moderne. 
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Mihaela MALEA STROIE 

Risipire?

Nu sunt în stare sã-mi adun
cuvintele într-un volum
frumos copertat ºi atât de bine legat
încât sã nu se împrãºtie literele, semnele.
Cuvintele...
Eu las cuvintele sã zboare, le trimit
aºa... efemeride...
pe fiecare în parte,
în lume, în singurãtate,
în eter.
Poate copiii copiilor mei le vor auzi,
poate strãinii le vor gãsi, le vor asculta,
pe toate, 
le vor aºeza, undeva, între mica publicitate 
ºi rostul de a fi.

Nu. Eu nu pot sã-mi adun ordonat, contabil,
cuvintele, sã le înghesui într-o “opera magna”
dupã toate rigorile vreunui curent.
Nici nu le dedic nimãnui. 
Sunt libere 
sã umble hai-hui,
sã zboare precum puful de pãpãdie ori ca
sãmânþa de brad, de arþar,
sã rãtãceascã hoinar, fremãtând, rotindu-se
ori încotro doresc ele ºi pe oriunde vor.
Sã capete propria experienþã de viaþã.
Sã circule, pânã vor gãsi 
un pãmânt roditor.

INSOMNIE

E tot mai târziu, e tot mai noapte,
tot mai liniºte, tot mai pustiu.
ªi nu pot sa dorm.
Pesemne sufãr ºi eu de neliniºtea
mondialã
sau de vreo altã boalã
cum ar fi

cerul alb ºi mut
din camera singuratãþii mele.
Mai demult, când puteam dormi
ºi visa,
nu mi se pãrea cã dimineaþa
de la capãtul nopþii
e atât de departe ºi cã
poate fi esenþialã.
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V. FANACHE

ION BUDAI-DELEANU REDIVIVA

Sub titlul Opera literarã a lui Ion Budai-Deleanu, tânãrul critic ºi
istoric literar Ion Urcan readuce în actualitate personalitatea marelui
scriitor ardelean, a cãrui creaþie nu conteneºte sã-ºi pãstreze valoarea,
instalându-se în conºtiinþa noastrã colectivã ca un memento ºi ca un
avertisment (Casa Cãrþii de ªtiinþã, 2004). Cuvântul cu rezonanþe
simbolice, folosit frecvent în textul Þiganiadei, este acela de rânduialã.
Sensul lui va sã zicã ordine, principii de vieþuire, formã de existenþã
socialã, echilibratã prin legi, obiceiuri ºi datini, altfel spus el sugereazã
ideea de societate stabilã. Or, societatea – forma de “stãpânire” – este
tocmai ceea ce îi lipseºte neamului faraonic. Mãcinat de dispute, în
permanentã vânzolealã, acesta nu are un ideal care sã-l adune de pe
drumuri într-o patrie ºi în consecinþã nu se bucurã de o structurã statalã,
favorabilã progresului. Absenþa unei rânduieli îl obligã la provizorat,
dezorientat, se aflã în mãrºãluire haoticã, fãrã sã cunoascã acel drum
iniþiatic, adevãratul drum, care sã-l cãlãuzeascã “încotro ºi pe unde sã se
ducã”. Lipsindu-i ca impuls mental, dar ºi ca realitate socialã, rânduiala
desemneazã totodatã ºi nãzuinþa unui neam care vrea sã depãºeascã
pragul unei existenþe hazardate, ca sã se înscrie în parametrii unei
civilizaþii. Rânduiala semnificã un viitor istoric posibil, eliminarea
dezordinii, în care o lume capie rãtãceºte fãrã sã-ºi gãseascã adevãrata
cale. “Fãrã þarã ºi nume”, aflat mereu “pã drum”, neamul þigan are
nostalgia instalãrii într-un spaþiu familiar: “Dulce-i când cineva poate
zice/Asta-i þara mea, eu-s dã aice”.

Ion Urcan abordeazã opera poeticã a lui Budai-Deleanu continuând în
parte tradiþia exegeticã a celor mai importanþi comentatori interesaþi de
creaþia autorului. Devansând cu mult posibilitãþile scrisului literar
românesc din epocã, “jucãreaua” descoperitã târziu a stârnit admiraþia ºi
pasiunea cãutãtorilor de modele, alãturi de valul unor elogii venite din
partea diletanþilor. Ion Urcan procedeazã metodic: fãrã sã neglijeze
izvoarele, pe care le examineazã critic, el evitã supralicitarea lor. Ideea
care îl preocupã vizeazã gradul de originalitate, valoarea în sine a
Þiganiadei, fondul estetic, situat dincolo de cãile labirintice parcurse de
diferiþii cercetãtori. Suma influenþelor eventuale nu explicã singularitatea
produsului artistic realizat, decisiva implicare a eului creator, inclusiv a
mesajului adresat lumii româneºti cãreia îi aparþinea. În spiritul
binecunoscuþilor istorici ai mentalitãþilor, Baldensperger, Hazard, Gusdorf
º.a. Ion Urcan reconstituie, cu date concrete, configuraþia societãþii
româneºti din veacul al XVIII-lea, reprezentatã de puþini intelectuali, în
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majoritatea lor preoþi, dascãli, mici funcþionari, lipsiþi de mijloace ºi cu un
apetit spiritual relativ scãzut. Datele invocate de autor vin sã explice
oarecum opþiunea pentru structura eroi-comicã a Þiganiadei, scrisã
pentru o lume insuficient evoluatã, încã dezbinatã. Elitele româneºti,
când nu se asimilaserã naþiunilor dominante, se limitau la lectura cãrþilor
bisericeºti sau a celor de colportaj, mai rar la cele cu un conþinut elevat,
laic.

În absenþa unei tradiþii literare româneºti, Ion Budai-Deleanu a recurs
în mod natural la modele strãine, fãrã sã se identifice, oricât 
s-ar strãdui unii sursologi, cu vreunul din ele. Þiganiada se resimte în
adevãrde influenþa iluminismului, se poate argumenta prezenþa formulei
tassoniene, dupã cum se pot recunoaºte jocurile poetice ale barocului ºi
ale burlescului, relaþiile cu ideile francmasoneriei etc. Coborârea la nivelul
imitaþiei plate nu se întâlneºte în textul Þiganiadei. Cum se afirmã
judicios, Budai-Deleanu scrie în “climatul eclectismului estetic de la
cumpãna secolelor al XVIII-lea ºi XIX-lea”. Pentru a demonstra valoarea
inconfundabilã a Þiganiadei, Ion Urcan acordã întâietate textului. Pe tot
parcursul eseului sãu critic, noul exeget exercitã o analizã dublã, una
asupra operei, alta asupra opiniilor exprimate despre ea, se corecteazã
erorilor de lecturã, se sancþioneazã exagerãrile, se aduc la suprafaþã
sensuri ascunse. Þiganiada este, în concepþia lui Ion Urcan, o creaþie
sapienþialã, dincolo de comicul situaþiilor întâlnim înþelesuri superior
didactice. Totodatã opera lui Budai-Deleanu se structureazã, prin echipa
de comentatori din subsolul paginilor, ca o adevãratã comedie a
literaturii, pasaje de mare virtuozitate au caracterul unui univers ludic
intertextual, surprinzãtor de modern. În felul sãu insolit, opera propune o
“didacticã a lecturii”. Notele de subsol imagineazã “înscenarea” unei
lecturi deschise multiplelor semnificaþii.

Ion Urcan observã o sumã de componente originale prezente în
operã. Un capitol separat se consacrã “chestiunii naþionale”.
Budai-Deleanu are nostalgia vârstei de aur a lumii româneºti, în ipostaza
epocilor voievodale, marcate de fericite timpuri, când sfinþii coborau
printre oameni, sub semnul “libovului sfânt”, acel principiu al armoniei
universale, situat de Dumnezeu cel adevãrat: “Unde sunt vitejii cei de
zile?” În Vlad Þepeº autorul epopeiei proiecteazã simbolul naþional din
îndepãrtatul trecut. Devenit popor “fãrã þarã ºi nume”, cum este cel din
Þiganiada, restaurarea virtuþilor strãmoºeºti impune reînvierea “virtuþilor
ostãºeºti”, necesare consolidãrii identitãþii naþionale.

Ion Urcan a reuºit sã ne trezeascã interesul pentru marele scriitor
ardelean printr-o scriiturã de excelent nivel intelectual, care meritã toatã
atenþia
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Bogdan GROZA

1 Oscilaþiile sufletului

ancorat în intravertul meu
simt cum se rãsuceºte sufletul 

înspre înapoi
într-un topos marcat de inscripþii 

apocrife

generez atâtea oscilaþii în jurul 
meu...

rãnesc pânã ºi aerul din mine
uit ce înseamnã sã respir în 

vocale

cântecul de nepãtruns al vântului
lasã repercursiuni asupra viului
tot ce genereazã energie s-a stins

ancorat în intravertul meu
oscilaþiile sufletului îmi par 
afurisite jocuri de soartã

2 Aparenþa de zbor
încrâncenat

aceastã învãluire verde îºi
etaleazã pânza...
îmi vine sã-mi incendiez sufletul
cum fãcea cândva
cu chitara un cântãreþ la Monterey
sã renunþ la înveliºul impenetrabil 

al unei 
aparenþe de zbor încrâncenat
între douã pripeli
de aripi lipite cu cearã
e ceva în aerul pe care-l respir...
parcã un gust de magneziu ºi zinc
undeva sacralitatea îºi dizolvã

presimþirile 
unei morþi premature ºi
neînþelese.

sfidez frica de V îmbrãcându-mã 
în A

tot pulseazã în mine focuri 
neaprinse

îmi vine sã arunc cu îngeri in 
oameni

sã miroasã toatã lumea a tãmâie 
arsã

într-un crepuscul cu numele meu 
înscris pe marginea tivitã a unui 

cer
- jumatate  apã jumãtate pãmânt -
perfect rotunjit la mijloc 

3. Nenaºte-mã 

nenaºte-mã femeie la pieptul tãu
sã mã dezobiºnuiesc de mine
în loc de eu sã vãd doar tu ºi tine
prin ochiul care încã orbecãie în 

hãu

nenaºte-mã în douã runde
anevoios ºi re-voios
despicã-mi carnea pân la os
sã mã simt gol înspre niciunde

nenaºte-mã îþi zic a treia oarã
ºi scoate-mã din scoica argintie...
copil bãrbat ce-þi sunt, sã-mi fii 

soþie
într-o iubire care sã mã doarã

renaºte-te apoi cu ample unde
în pauza dintre secunde 
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Ion BUZAªI

DESPRE POEZIA CARCERALÃ SAU POEZIA
TEMNIÞELOR COMUNISTE1

Dupã 1990, literatura românã
contemporanã s-a îmbogãþit cu un capitol
nou: literatura închisorilor comuniste. Ea
are un preponderent caracter memorialistic;
într-un deceniu ºi jumãtate au apãrut o
sumedenie de memorii, cu pagini
cutremurãtoare despre spaþiul
concentraþionar comunist, începând cu
romanele lui Paul Goma (Gherla) ºi pânã la
cele recente, precum Viaþa dupã gratii ºi
obloane de Augustin Neamþu. Dar literatura
închisorilor comuniste mai are o
componentã majorã: poezia.

În literatura românã poezia închisorilor
nu are o foarte consistentã tradiþie; puþini
poeþi am putea numãra dintre cei care au
evocat amarul închisorilor, sau într-un
limbaj mai vechi, al ocnelor: Cezar Bolliac,
Al. Macedonski ºi Tudor Arghezi. Dar dupã
1948 s-a scris o bogatã producþie poeticã

inspiratã de infernul dantesc al închisorilor comuniste. Ea ne este oferitã
acum, în premierã editorialã, de cãtre Ioana Cistelecan într-o Antologie a
poeziei carcerale care adunã creaþii reprezentative pe aceastã temã din
opera a opt poeþi: Nichifor Crainic, Radu Gyr, Andrei Ciurunga, Ioan
Andrei, Ion Caraion, Ioan Victor Pica, Dimitrie Paciag, Sergiu
Mandinescu. Unele nume cunoscute ºi importante în istoria poeziei
româneºti precum Nichifor Crainic, Radu Gyr, Andrei Ciurunga, Ion
Caraion; alþii reþinuþi de literatura românã doar pentru cã ilustreazã
aceastã temã a poeziei carcerale. Nume reale sau pseudonime. Câþiva
dintre marii poeþi ai închisorilor comuniste au pseudonime literare:
Nichifor Crainic (nume real: Ion Dobre), Radu Gyr (nume real: Radu
Demetrescu), Andrei Ciurunga (nume real Robert Eisen Brown), Ion
Caraion (nume real: Stelian Diaconescu), Ioan Andrei (numele literar al

1 Ioana Cistelecan, Antologia poeziei carcerale, Editura Eikon,
Cluj-Napoca.
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episcopului graco-catolic al Lugojului Ioan Ploscaru).
O trãsãturã comunã în privinþa biografiei acestor poeþi este frângerea

brutalã a destinului uman, social ºi intelectual: la unii dupã ce au
cunoscut consacrarea literarã sau o relativã notorietate social-politicã
(Nichifor Crainic, Radu Gyr, Ion Caraion, Ioan Andrei), la ceilalþi în plinã
tinereþe ºi afirmare.

În al doilea rând, poezia carceralã este o componentã importantã a
poeziei religioase româneºti. Este o poezie a suferinþei umane, ºi
aceastã suferinþã asumatã în sens creºtin îl apropie pe om de
Dumnezeu. Douã dimensiuni sunt absolut evidente: înþelegerea umanã
a tovarãºului de suferinþã ºi speranþa în sprijinul divinitãþii. În fond, poezia
închisorilor comuniste este o ilustrare a poruncii evanghelice
fundamentale despre iubirea lui Dumnezeu ºi despre iubirea aproapelui.
Prefaþa subliniazã convingãtor relaþiile dintre poezie ºi rugãciune ºi
conceptul de poezie-rugãciune: poezia este dupã abatele Henri
Bremond – „o rugãciune care nu se roagã ºi care îndeamnã la
rugãciune”; iar dupã L. Alonso Schokel – „un act reflexiv, o transfigurare
a experienþei religioase în cuvânt”.

Poezia a fost pentru deþinuþii politici un reazim sufletesc, o speranþã în
amarul acelor zile de iad. Mulþi deþinuþi gãseau forme ingenioase de
transcriere a versurilor lui Nichifor Crainic sau Radu Gyr, care „rãmân”
clasicii acestui gen de poezie, le memorau, le spuneau ºi altora, încât ele
deveneau un fel de folclor poetic. Dupã 1990, când s-au publicat
„versurile inedite create în temniþele Aiudului de Nichifor Crainic”, editorii
au avut de lucru în stabilirea formei autentice a textului, pentru cã poeziile
dobândiserã, precum poezia popularã, ºi un caracter colectiv, prin
contribuþia celor care le memorau ºi colportau.

Antologia cuprinde ºi succinte „lecturi explicative” dupã fiecare poezie;
unele dintre aprecierile critice sunt prea drastice. Despre poezia lui
Nichifor Crainic, Unde sînt cei care nu mai sînt?, ca sã dãm un singur
exemplu, ni se spune cã este „o meditaþie simplistã asupra morþii, uzând
clasicul ºi desuetul refren, dar ºi personificarea necuvântãtoarelor de
asemenea cu izul suprasaturaþiei”, în timp ce aproape toþi comentatorii
acestei poezii o socotesc o capodoperã a poeziei lui Nichifor Crainic ºi o
capodoperã a poeziei religioase româneºti. Sunt utile ºi elocvente
„mãrturisirile autobiografice” ale poeþilor culese de autoarea ediþiei din
memoriile lor, precum ºi aprecierile critice (deºi aici nu toate sunt cu
referire directã la poeziile pe aceastã temã).

Antologia poeziei carcerale are meritul pionieratului ºi al unei selecþii
reprezentative, trasând o temã ineditã a liricii contemporane româneºti.
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Valeria MILESCU

CLAUDIA VOICULESCU: 
ªANSA SUFERINÞEI, ªANSA POEZIEI

Claudia Voiculescu, poetã care a mai semnat ºi Claudia Ilie, face parte
din categoria autorilor care ar putea fi uºor catalogaþi drept manieriºti,
dacã nu ne-am gândi cã de fapt este vorba doar de o consecvenþã faþã
de propria opþiune stilisticã devenind uneori emblematicã pentru cel în
cauzã. Claudia Voiculescu are puterea de a rãmâne statornic în
conformitate cu propria-i structurã, cu propriile-i filiaþii. Scrie cu precãdere
rondel, sonet - forme lirice mai deloc practicate astãzi, poate ºi pentru cã
cer mai multã mãiestrie, mai mult timp într-o lume grãbitã dar ºi comodã
în acelaºi timp. În recenta carte, ªansa suferinþei, cuprinzând rondeluri,
sonete ºi alte câteva poezii în formã fixã, poeta este egalã cu sine,
receptivã la mari prefaceri dar ºi la amãnunte declanºatoare de
reinterpretãri, este sentimentalã ºi raþionalã, imaginativã ºi reflexivã,
tradiþionalistã ºi modernã în acelaºi timp. Efluviile emoþionale sunt
organizate riguros dar nu draconic. O anume dozã de candoare
recuperatã printr-un capriciu al firii, ca ºi un anume elan vitalist transced
canoanele seci constituindu-se într-o realitate febrilã, imprevizibilã.
Dorinþa de perfectare a formei se luptã cu dorinþa de a fi cât mai aproape
de adevãr, de palpitul autentic al vieþii. În fiecare poezie se ghiceºte un
miez fierbinte inexprimabil, ce-ºi trimite razele amintirii ce nu vrea sã
moarã parcurgând vãile de lacrimi ºi soare ale cuvintelor. Reînvierea
trecutului înseamnã reînvierea iubirii, a despãrþirii, a îndoielii, a speranþei,
sentimente ce sunt readuse în planul actualitãþii printr-un ceremonial
elegant ºi atent supravegheat, nelipsind o înclinaþie spre sapienþial.
Întâlnim: ,,augustul vin“, ,,licori de mãtrãgunã“, iar dragostea are ,,o stea
sacrã“ etc. Fastul este însã decent restricþionat, mizându-se pe efectul de
sugestie, pe clarobscur mai mult decât pe culoare, autoarea dovedind un
fin simþ al simplificãrii ceea ce o conduce la elaborãri vizând chintesenþa
lucrurilor uneori, alteori spre enunþuri al cãror farmec inexplicabil constã
în chiar simplicitatea lor: ,,O, zarzãr mândru, ce-nflorire!“, ,,Doar stelei
mele mã închin…“, ,,Redã-mi, îþi cer, cuvintele-napoi…“, ,,Pe lumea asta
sã laºi semn“ etc. 

Uneori se tânjeºte dupã forma purã a dragostei, dar cel care o
împãrtãºeºte se plaseazã sub damnaþiune: ,,Prea singur sub a sa
torturã/va mai vedea cum se rãzbunã/Chiar sufletul lovit de urã./ªi-
nfrigurat, ca-ntr-o furtunã//E-acel ce-mbracã forma purã…“. Dragostea
seamãnã cu moartea,  amândouã fiind strãbãtute de un fior demoniac,
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dragostea purã împlinindu-se doar în moarte: ,,Ceva demonic e-n
oglinzi/ªi parcã þi se ia o vamã/ªi-ai vrea din ele sã desprinzi/Un chip ce
nu se mai destramã//De unde oare sã cuprinzi/Imagini ca-ntr-o
panoramã?/Ceva demonic e-n oglinzi/ªi parcã þi se ia o vamã…“ Fiecare
poem e caligrafiat cu delicateþe, cu o implicare sufleteascã acut
personalã. Refugiul în trecut e preferat oraºului modern ce are 
,,cimitire-n verticalã“, unde glasul poetului abia se mai aude: ,,Mã sting
într-un oraº modern“. Poeþii fac abstracþie cu greu de locul ºi timpul în
care se aflã aparþinând unei stirpe ciudate, clamând înþelegere, iubire:
,,Dacã-n aceste vremuri sunt pe lume/Îngeri din cer care-ºi mai zic
poeþi/Nu-i alungaþi! Vor îngheþa în brume/Doar ei petrec în lume fluturii
nãmeþi//Nu-i obligaþi sã-ºi capete renume/ªi nu le-nchideþi calea de
drumeþi/ªi nu-i mai judecaþi dupã costume/Au fost ºi ei cândva superbi la
preþ…//Cinstiþi-i, de se poate, pe mãsurã!/Mai învãþaþi ºi voi ce este-un
vis/Lângã tristeþile ce le îndurã//Când ochiul lor spre sfere e deschis!/Ei
vin cu pieptul gol, fãrã armurã/Trecând grãbiþi pe sensul interzis.“

Claudia Voiculescu transcende suferinþa sondându-i adâncurile în
care strãlucesc întunecat caratele introspecþiei izbãvitoare. Câtã
suferinþã, atâta poezie. 

Prefaþã de Aureliu Goci. (Editura Muzeul Literaturii Române, 2006,
116 p.)

Adalbert GYURIS (GERMANIA)

Undeva, cândva...

Soarele rãsare alene 
Însã în scurt timp 
Îºi vede sigur de treabã, 
Noroc cã bate vântul 
Altfel n-ai aer. 
Cerul îºi schimbã 
Culoarea 
Ca de altfel ºi apa 
Oceanului. 
Toþi pictorii lumii 
Sunt aici, 
Eu privesc spectacolul 
Tolãnit pe un ºezlong 
ªi mã ard chiar la umbrã 
În ritmuri de tobe 
Africane. 

Împreunã

Soare, vânt 
Soare, nori 
ªi întotdeauna 
E cald. 
Muzica rãsunã 
În ritmuri 
De tobe africane. 
Fiica mea tuºeºte, 
Soþul ei ºi eu 
Ne rãcorim cu bere, 
Soþia întreabã ceva. 
Noi toþi ne ardem, 
Pielea deja maronie. 
Peste tot. 
Suntem salutaþi 
Cu mare prietenie, 
De parcã ne-am 
Cunoaºte de-o viaþã 
Sau poate aºa e ... 
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Constantin CUBLEªAN 

OCTAVIAN  GOGA – ADDENDA ET CORRIGENDA
(Dan  Brudaºcu)

Personalitate artisticã ºi politicã de marcã în cultura românã,
controversatã în anii de dupã cel de al doilea rãzboi mondial (într-o bunã
perioadã de timp fiind chiar interzisã în bibliotecile publice, numele-i
cenzurat din paginile publicaþiilor ºi a cãrþilor), Octavian Goga  îºi cere
încã dreptul la o justã evaluare a creaþiei sale literare dar mai ales a
activitãþii politice. Chiar dacã, reabilitat la finele anilor ’50, ca poet,
acceptat cu frumoasa etichetare: al pãtimirii noastre, naþionale, fireºte, el
nu a beneficiat de  evaluãri critice lipsite de partipriuri politice, în antologii
cu sumare voit lacunare, cam din aceleaºi motive, de sinteze menite a-i
fixa imaginea în efigii, dacã nu neaparat falsificate, în orice caz viciate.
Interesant de remarcat este faptul cã nici dupã 1989 n-a beneficiat de o
soartã mai bunã, deºi circulaþia numelui sãu, a operei sale, se bucurã de-
acum de o libertate deplinã (?!). De vinã par a fi: inerþia, suficienþa ori pur
ºi simplu indolenþa celor ce se apleacã asupra-i, incapabili sau nedoritori
a intra în arhive ºi a scoate la ivealã documente de epocã menite a
îndrepta lucrurile. 

Preocupat de aceastã chestiune, Dan Brudaºcu, ce ºi-a petrecut
câþiva ani la Ciucea, angajat al casei memoriale a poetului, a intervenit
adesea în discuþii, publicând articole, studii, note ºi menþiuni, cu ambiþia
de a atrage atenþia publicului asupra erorilor pe care  exegeþii, de diferite
talii ºi orientãri, le practicã, în comentariile lor, cu nonºalanþa
necunoaºterii ori, dimpotrivã,  cu aroganþa deþinerii în absolut a
adevãrurilor despre poetul ºi omul Octavian Goga, ce se dovedesc, însã,
prea adesea, inexacte. Adunate acum într-un volum substanþial*), aceste
intervenþii ale sale, polemice în totul, capãtã unitate compoziþionalã,
aducând argumente în sensul unei contribuþii de luat în seamã, mai ales
în privinþa biografiei marelui poet ºi om politic român din pirma jumãtate
a secolului trecut. “A venit momentul – spune istoricul literar în
Argumentul ce deschide volumul – ca o serie de poncife, inexactitãþi,
etichetãri, lacune (voite sau nu) sã fie eliminate, sã înceteze viziuni
nedrepte, procustiene, asupra operei sale literare”. ªi, mai departe, cu
acelaºi aplomb:”Dacã opera lui Goga este sau nu depãºitã, desuetã,

*) Dan Brudaºcu, Goga ºi Francmasoneria. Prefaþã de Miron
Scorobete. Editura Sedan, Cluj-Napoca, 2007
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retrogradã, ratatã etc., sã o demonstreze exegeþii competenþi ºi oneºti,
nu sã o mai afirme trepãduºi politici sau veleitari literari, bursieri ai unor
oficine interesate sã treacã în uitare marile personalitãþi ale culturii ºi
istoriei româneºti ºi opera lor”. Autorul  atrage însã atenþia, cu pertinenþã,
cã volumul sãu nu “soluþioneazã“ toate aceste “neajunsuri”, domnia sa
urmãrind “în primul rând ºi exclusiv nu recunoaºterea unor merite proprii,
ci readucerea operei ºi activitãþii lui Octavian Goga în dezbaterea avizatã
ºi serioasã a presei literare, a istoricilor ºi criticilor literari”. O sarcinã
ambiþioasã, nu însã ºi orgolioasã, deloc lesnicioasã, cu atât mai mult cu
cât verbul sãu incisiv poate irita, poate stârni replici, riposte, reacþii ce ar
fi sã fie la o adicã nefericite pentru el dar utile, dsigiur, în limpezirea, atât
de fireascã, a unor chestiuni, poate nu neaparat de fond, în cercetarea
lui Octavian Goga, cât în ceea ce priveºte unghiul de înþelegere ºi
interpretare a faptelor acestuia, fie literare, fie politice, de cãtre cei ce se
apleacã asupra lor. 

Un prim studiu are în vedere imaginea poetului, aºa cum apare ea în
timp, sub “trei dictaturi”, zice Dan Brudaºcu, anume acelea ale lui Titu
Maiorescu, Mihai Beniuc ºi Ion Dodu Bãlan. Primirii elogioase, la
începutul secolului al XX-lea, de cãtre Titu Maiorescu, i se datoreazã
destule opinii defavorabile ce au urmat, ca o replicã sancþionarã nu atât
a tânãrului autor ardelean cât a bãtrânului om de direcþie în cultura
românã, cãruia, la rându-i, i se contesta astfel autoritatea (Nu era primul
caz, de altfel. Cu Eminescu s-a întâmplat aºiºderea). Poate de aici ºi
aprecierea poeziei lui Octavian Goga, de cãtre unii critici ºi istorici literari,
ca fiind depãºitã dupã momentul Unirii din 1918, misiunea sa fiind
consideratã ca încheiatã. Aºa se face cã - apreciazã Dan Brudaºcu - în
perioada interbelicã Octavian Goga “a avut parte, cu mult înainte de a se
fi inventat aºa-zisul limbaj de lemn, de expresii ºi formule desprinse
parcã din tiparul ecestuia”, o limbã de lemn ce i se va aplica, dupã 1946,
cu destulã consecvenþã, datoritã lui Mihai Beniuc ºi I.D.Bãlan, deveniþi
oarecum  exegeþii oficiali ai acestuia. Dar restricþiile asupra circulaþiei
operei lui Goga apar încã din perioada dictaturii antonesciene când într-
un ordin, Nr. 6, se specifica:”Orice lucrãri datorate urmãtorilor autori,
indiferent dacã sunt sau nu trecuþi în broºura de faþã, sunt interzise în
principiu”. Între aceºtia, Nichifor Crainic, Pamfil ªeicaru, Mircea
Vulcãnescu ºi… Octavian Goga. În fine, dupã rãzboi, o altã interdicþie, a
noului regim care vedea în Octavian Goga “un duºman”, “politician
extremist” (antisemit, ºovin, naþionalist etc), a durat pânã în 1957 când
Mihai Beniuc gireazã un volum de Versuri, semnând ºi studiul
introductiv. Meritul lui Mihai Beniuc este incontestabil în privinþa repunerii
în circulaþie a poeziei acestuia, din pãcate însã, “selecþia fãcutã“ ca ºi
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modul de interpretare au fost apreciate “timp de mulþi ani, ca limita
maximã pânã la care regimul comunist permitea sau tolera receptarea
ei”. În 1971 apare studiul monografic ce i-l consacrã Ion Dodu Bãlan.
Acesta  care estompeazã multe din “tabuurile impuse de dogmatismul
epocii”, dar abordarea este tezistã ºi dogmaticã, având darul de “a inhiba
ºi descuraja (…) un curent amplu de veritabilã recuperare criticã“. Se
creazã astfel o “blocadã“ în jurul lui Octavian Goga ce face ca eforturile
Veturiei Goga, soþia poetului, de a “valorifica editorial manuscrisele ºi
documantele rãmase de la poet”, sã eºueze. În aceastã situaþie, exegeþii
din generaþii mai noi, ca Mircea Popa (“cu destule scãpãri ºi lacune în
privinþa prezentãrii vieþii”), I. Bodea (“un veleitar, fost cercetãtor al
Centrului de istorie de pe lângã C.C. al P.C.R”, care a “arestat”
documentele de la Ciucea, ºi care în valorificarea acestora dã dovadã de
“amatorism”, practicând un “limbaj agramat, adeseori cacofonic”), Mircea
Goga º.a., nu depãºesc cu mult viziunea limitatã pe care o oferise
I.D.Bãlan. 

Într-un alt studiu, Dan Brudaºcu face interesante precizãri în privinþa
etimologiei numelui de familie al lui Octavina Goga, a originii familiei
acestuia, consideratã de mulþi cercetãtori ca fiind sud-dunãreanã,
aromânã sau macedoneanã, cãci se avea în vedere migraþia oierilor
dintr-o zonã geograficã în alta, în funcþie de evoluþia anotimpurilor. Dar
Dan Brudaºcu lanseazã ipoteza migrãrii inverse, prin transhumanþã, din
zona Sibiului în spre Macedonia, luând seama la larga rãspândire a
numelui nu doar într-o zonã transilvãneanã de pãstori (Numele acesta
fiind întâlnit “în 39 din cele 41 de judeþe ale  României”) – “Pãstorii de la
nord de Dunãre au strãbãtut spaþii ample cu prilejul transhumanþei lor.
Vorbitori ai unui dialect apropiat celor al autohtonilor, este foarte probabil
ca ei sã fi fost asimilaþi, de cãtre albanezi ºi de ceilalþi, aromânilor ºi
macedo-românilor ºi sã fi fost numiþi goga sau gogi, ca recunoaºtere a
meritelor ºi hãrnicie lor”, fãcând astfel trimitere la studiul croatului Petar
Skok, care demonstreazã, pe tãrâm lingvistic, într-un studiu din 1971, cã
acest cuvânt, goga “este un apelativ pentru zidar”, dar ºi un “apelativ
pentru un muncitor harnic”. 

Se insistã apoi asupra calitãþii lui Octavian Goga de preºedinte al
“Societãþii Mica“ din Brad (societate la care deþinea 2960 de acþiuni),
funcþie în care a depus eforturi remarcabile pentru “ridicarea vieþii
spirituale a localitãþilor din zona Bradului”, Dan Brudaºcu  oferind date
concrete în acest sens. Alte lãmuriri preþioase aduce în privinþa relaþiei lui
Octavian Goga cu Clujul universitar, care ºi l-a dorit “titular al catedrei de
Esteticã literarã“ ºi care, în vederea acestei apropieri, i-a decernat titlul
de Doctor Honoris Causa în 1932. Este urmãritã astfel, cu detalii noi ºi
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revelatoare, toatã istoria, destul de contrariantã, a a cestor relaþii,
profitabile, la urma urmelor,  de ambele pãrþi, dacã ea s-ar fi finalizat,
totuºi, efectiv. 

Asemenea detalii semnificative, în mare parte necunoscute sau prea
puþin cunoscute ºi utilizate, în orice caz nu într-un context de ansamblu,
oferã lui Dan Brudaºcu posibilitatea unor concluzii revelatoare. Atenþia i
se  orienteazã spre un domeniu insuficient cercetat din activitatea lui
Octavian Goga, anume acela de la Academia Românã, rectificând,
deplin documentat, data primirii în înaltul forum, pe 4 iunie 1919 ºi nu în
1920, cum consemnase I.D. Bãlan. Sunt evidenþiate apoi, în detaliu,
funcþiile ºi misiunile îndeplinite de poet în cadrul organismelor
academice, prezentând numãrul de intervenþii, conferinþe, reprezentãri în
þarã ºi peste hotare, totul în aºa fel încât sã avem o nouã imagine,
semnificativã, asupra angajamentelor scriitorului în viaþa ºtiinþificã, viaþã
ce a dublat-o strãlucit pe cea politicã, pe toatã durata celor 15 ani cât a
fost prezent “sub cupola Academiei Române”. 

Nu mai puþin interesante ºi incitante sunt contribuþiile privind
activitatea lui Ocatvian Goga în cadrul francmasonerieri române, ºi aici
rectificând opinia lui Mircea Popa care crede cã accesul în rândurile
acesteia a avut loc în anii interbelici. Dan Brudaºcu demonstreazã
convingãtor cã data primirii în francmasonerie este cu mult anterioarã -
”Calitatea de francmason, obþinutã dupã opinia noastrã, afirmã Dan
Brudaºcu, cu sprijinul lui R.W.Seton Watson, în anii 1910 – 1911” -
întrucât poetul este însãrcinat, deja, în 1917, a reface legãturile lojilor
masonice ruseºti, bulversate în timpul Revoluþiei Socieliste, cu lojile
europene, cercetãtorul aducând în acest sens mãrturiile lui Ion Clopoþel,
din 1968-69, referitoare la relaþiile lui Octavian Goga cu R.W. Seton
Watson. 

Senzaþionalã se dovedeºte a fi demonstraþa otrãvirii lui Octavian
Goga, din ordinul lui Carol al II-lea, Dan Brudaºcu urmãrind pas cu pas,
în documente ºi mãrturii de epocã, procesul numirii poetului în funcþia de
Prim ministru al României ºi demisionarea lui în 1938, totul conform
planurilor “machiavelicului rege”, ºi identificând în persoana lui Sebastian
Bornemisa, care ar fi colaborat, în acest sens, cu M. Moruzov, ºeful
serviciilor secrete (“Sebastian Bornemisa a fost ultimul om politic
important pe care Goga l-a întâlnit înaintea neaºteptatei sale morþi”),
mâna executorie. Semnificativ se impune ºi detaliul (care nu este deloc
un simplu detaliu) oferit prin citarea  discuþiei  dintre Iuliu Haþieganu ºi
medicul Perciun, cel care a pus diagnosticul de “comoþie cerebralã“,
conform cãreia Iuliu Haþieganu îi reproºa acestuia faptul cã “nu ºi-a dat
seama cã era vorba de otravã“ ºi cã “nu a folosit un antidot împotriva
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otrãvirii, imediat ce a fost chemat la cãpãtâiul bolnavului”, dar, în final,
profesorul “n-a obiectat ca în certificatul de deces sã figureze cauza
morþii  sugerate de dr. Perciun”. Toatã radiografia situaþiilor politice din
þarã în care Octavian Goga a fost antrenat în perioada premergãtoare
decesului, vine sã rãspundã edificator la întrebarea, oarecum retoricã, pe
care ºi-o pune în final, referitoare la acceptarea tacitã, de cãtre toatã
lumea, în acel moment ( ºi ulterior) a falsului diagnostic: “De ce oare?”.

În fine, Dan Brudaºcu aduce câteva precizãri în privinþa moºtenirii lui
Goga (“Octavian Goga însuºi dorise ca, dupã moartea sa ºi a soþiei lui,
proprietatea de la Ciucea sã devinã casã memorialã, administratã de
cãlugãri intelectuali”), dând publicitate Actului de donaþie depus de
Veturia Goga, privitor la trecerea în administraþia Sfatului Popular al
Judeþului Cluj a întregii sale averi, “constând din case ºi terenul  situat în
comuna Ciucea, cum ºi toate bunurile mele mobile, bibliotecã, tablouri,
cãrþi etc, ce posed în comuna Ciucea, conform inventarului ce se va
întocmi ulterior” (Aceastã ultimã clauzã, a inventarierii ulterioare a tot ce
se afla acolo, a fãcut posibilã, cu uºurinþã, dispariþia unui important numãr
de documente sustrase cvasi oficial de unii ca George Ivaºcu º.a.).

Iatã, aºadar, în locul unei biografii, care îºi aºteaptã încã autorul
obiectiv ºi doct, Dan Brudaºcu oferã o carte de studii referitoare la viaþa
ºi activitatea lui Octavian Goga, ce se va constitui, nu mã îndoiesc, 
într-un punct de reper forte, de ne eludat, într-o viitoare întreprindere de
anvergurã, pe aceastã temã, domnia sa oferind exemplul edificator al
cercetãtorului perspicace, interesat de descifrarea micilor sau marilor
detalii ce ascund, cel mai adesea, sensurile de profunzime ale
angajamentelor la vedere,  devenite în timp opace, voit obscure de cele
mai multe ori, lãsând dedesubturile sã rãmânã pentru marele public
învãluite într-o ceaþã deasã, confuzã. Meritul cercetãtorului literar ºi
istoric Dan Brudaºcu este acela de a  ne fi oferit azi o addenda la
numeroasele afirmaþii ambigui sau chiar nefondate, de mai înainte, ale
exegeþilor, în aprecierea vieþii ºi activitãþii poetului ºi omului politic
Octavian Goga, practicând, cu scrupulozitate, incizia de tip corrigenda,
într-un spirit polemic, fãrã menajamente, ce asigurã între altele ºi
farmecul lecturii unui discurs ce altfel ar fi riscat sã fie arid ºi plictisitor prin
apelul la numeroasele date de arhivã. Este meritul aparte pe care trebuie
sã i-l recunoaºtem lui Dan Brudaºcu în întreprinderea sa. Intreprindere
ce este departe încã de a avea un final corespunzãtor, anume acela de
a ne oferi imaginea integralã ºi adevãratã, în epocã ºi în posteritate, a
unuia dintre bãrbaþii cei mai reprezentativi pentru naþiunea românã în
lupta  de afirmare a existenþei sale moderne. 
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Hanna BOTA

MARIA DIN MAGDALA

Iacob reveni peste o orã ºi-o gãsi pregãtitã,
aºteptându-l rezematã de uºa întredeschisã a
terasei. Era prima oarã când fata renunþã la tricouri
ºi blugi, era îmbracatã într-o rochie roºie, simplã,
mãtãsoasã, care-i acoperea fluid coapsele, lãsând
liberi genunchii, fluturând în adierea ce venea de
afarã. De când o cunoºtea pe fatã, o descoperea
mereu nebãnuitã ºi neistovitã în a se înnoi, cu o
bogãþie de apariþii uimitoare. Acum nu mai era copilul
transpirat din cauza bolii, ci femeia a cãrei prezenþã
dã valoare oricãrui bãrbat. Nu mai era palidã, obrajii
îi ardeau, parcã fãceau parte din mãtasea rochiei.
Înainte de a-ºi potoli uimirea auzi vocea slabã a
Mirunei:

– Nu cred cã am sã rezist unei plimbãri, se pare
cã, într-adevãr, nu mã simt bine.

Aºa cum fãcea mama lui când era mic, Iacob îi
atinse fruntea lipindu-ºi buzele de ea, ca sã simtã

temperatura pielii. Ardea! Fãcurã împreunã doi-trei paºi sprijinind-o,
apoi ea i se prelinse moale în braþe. O duse la spital vorbindu-i tot
drumul, dar ea tãcea, era cu adevãrat bolnavã.

– Se pare cã Ierusalimul, acest oraº purtând în nume-i înþelesul
pãcii, nu vrea sã-mi dea pacea pe care o caut, nu mã lasã sã-i pãtrund
înþelesul – zise ea când ajunserã la spital, dar el ºtia cã Ierusalimul, de
multe veacuri, nu mai este un oraº al pãcii.

20. – Femeie în alb, de ce mã þii legatã aici ºi nu mã laºi sã plec?
Te-am mai vãzut vreodatã? Cine eºti tu?

– Sunt Ierushalaim, Noul Ierusalim, mireasa lui Yahvé.
– Tu eºti Ierusalimul? De ce nu m-ai lãsat sã vãd casele tale, sã

pãºesc pe strãzile tale? Mã þii aici captivã.
– Nu, eu nu sunt Vechiul Ierusalim, cetatea Ierusalimului este în

robie. Lanþurile o þin în întuneric, nu eu, ci ea te þine captivã pe tine, nu
vrea sã-i vezi casele pentru cã ai putea vedea Templul, iar ochii tãi nu
sunt curaþi. Timpul ei a trecut, a fost un timp sfânt; acum vremurile
dorm pânã va veni timpul meu. Lumea trãieºte coºmarul vremilor.

– Cum pot fi curãþiþi ochii mei? L-am vãzut pe Shimon cuprins de
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leprã, pe Miriam fugind, am vãzut satul lor ºi zidurile Templului, am
vãzut ºi mãrgelele de os din Haþor.

– Ai mãrgeaua la tine. E semnul cã timpul se zvârcoleºte ºi vrea sã-
ºi dezvãluie finalul. Nu mai ascultã de legile ce apasã omenirea privind
dimensiunile trecutului, prezentului ºi viitorului. Dar ascultã-mã cu
atenþie: þie þi s-a dat un semn palpabil, mãrgeaua, pentru cã oamenii
nu cred dacã nu simt ºi nu vãd, însã va fi singurul semn material, în
rest va fi nevoie de credinþa ta. Oamenii pot cunoaºte prin intuiþie, prin
raþiune sau prin revelaþie. Þie þi s-a dat ultima cale, dar ochii tãi nu sunt
curaþi pentru cã þi-ai înºelat inima.

– Ce-am fãcut cu inima mea, Ierushalaim?
– Ai fugit de ea, ai fugit de tine ca sã nu stai faþã în faþã cu ceea ce

eºti.
– Dar voiam o viaþã nouã.
– Nu poþi privi viaþa viitorului fãrã sã o accepþi pe cea a trecutului.

Viaþa este un întreg, nu poþi nega nici o parte a ei.
– Viaþa mea trecutã mã doare, nu vreau sã mã mai gândesc la ea,

ripostã Miruna cu amãrãciune.
– Trebuie sã-i accepþi durerea; aºa ea va deveni înþelepciune;

negând-o nu o ºtergi, ci doar neglijezi cãile pe care þi le poate
deschide. Dacã o refuzi, ea se va rãzbuna. Te va rupe în douã. Ochii
tãi ºi inima se vor minþi reciproc.

– Oh, Ierushalaim, ce sã fac ca ochii ºi inima mea sã spunã
adevãrul?

– Întoarce-te în trecutul tãu ºi împacã-te cu tine.
– Mi-e teamã cã n-am sã mai ies de acolo. O sã mã înghitã

slãbiciunile.
– Dacã ai ieºit o datã, vei gãsi drumul ºi a doua oarã. Cãrãrile nu

se ºterg, ele se întãresc cu cât sunt mai des umblate. Dacã se
întâmplã, totuºi, sã nu gãseºti drumul, febra ta va creºte.

– Atunci voi muri?
– Vei muri.
Iacob stãtu câteva ore lângã ea, dar pãrea inconºtientã. Poate au

sedat-o medicamentele, se gândi ºi nu se alarmã. Reveni a doua zi,
dar fata era încã tot inconºtientã.

– Vorbeºte ceva, i-a spus asistenta medicalã, dar nu înþeleg limba
în care vorbeºte. Posibil cã delireazã, pentru cã nu-mi rãspunde la
întrebãri ºi nu reacþioneazã la prezenþa mea. Febra este tot mare.

Iacob rãmase ºi a doua zi alãturi de ea câteva ore ºi se convinse
cã, într-adevãr, delireazã. Singurele cuvinte inteligibile au fost
„Ierushalaim”.
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21. – Timpul mi-a dezvãluit pe Shimon ºi pe Miriam doar ca sã
descopãr asemãnarea dintre viaþa mea ºi viaþa lor, nu-i aºa?

– Nu Timpul, ci Yahvé þi-a descoperit, pentru cã, deºi ai ochi
murdari, inima ta e într-o cãutare sincerã. Yahvé nu lasã pe nimeni sã
caute degeaba, el deschide porþi. Þie þi-a deschis poarta Timpului, ori
lucrul acesta e foarte rar.               

– Eu sunt Miriam? Retrãiesc viaþa ei?
– Nu, fiecare îºi trãieºte propria viaþã, una nu o determinã pe

cealaltã, dar þie þi s-a descoperit ciclicitatea spiralatã a istoriei. Timpul
revine, cercurile vieþilor urcã în spiralã spre scopul final, Vremea mea.
Oamenii, scenele, mãºtile se schimbã, rolul rãmâne acelaºi. Doar
învingãtorii ºtiu asta.

– De ce nu-þi pot privi faþa, deºi simt cã tu mã priveºti?
– Nu mã vezi pentru cã inima ta încã nu are ochi, iar ochii tãi o mint,

þi-am mai spus. Dar acum am venit sã te învãþ cum trebuie sã priveºti
nu înspre mine, ci înapoi. Dacã þi-e fricã sã-þi priveºti trãirile în faþã, pot
sã vin cu tine, de aceea sunt trimisã aici.

– Acum nu mai mi-e teamã, dar aº vrea sã fii în preajmã. Totuºi,
dacã refuz sã mã întorc acolo, am sã mor, adicã o sã creascã febra?

– Nu, acum mai poþi s-alegi. Febra va creºte doar dacã nu gãseºti
cãrarea înapoi. Însã dacã nu vrei sã te întorci ºi sã rezolvi ceea ce ai
stricat, vei trãi în dezbinare cu tine însãþi. Fata tãcea gânditoare.

– Hai, povesteºte-mi, o îndemnã Ierushalaim, spune-mi despre
ceea ce vrei sã uiþi, apoi se va deschide amintirea ºi vei putea pãºi în
trecut, în trecutul tãu.

Miruna închise ochii ºi începu sã depene, vorbind femeii în alb cu
glasul minþii, sau poate fãrã nici un fel de glas...

22. – N-am vrut sã mã îndrãgostesc de el. Nu pentru cã era mai în
vârstã, ci pentru cã era preot. Trãia singur, dar era înconjurat de mulþi
oameni. Îi iubea pe oameni ºi îl iubea pe Dumnezeu. Îºi dãruise viaþa
credinþei, convins cã, pânã la moarte, va merge doar pe calea vocaþiei
sale, fãrã sã se abatã.

Era o zi de iarnã, un ianuarie ploios, mocirlos. Am bãtut la uºa lui
pentru niºte cãrþi pe care ne-am înþeles sã mi le împrumute. De câte
ori îl vedeam o bucurie caldã mã învãluia. Ne plãcea sã stãm de vorbã
ºi ºtiam cã ºi el dorea prezenþa mea. Ne ºtiam prietenia protejatã de
vocaþia lui ºi de teama mea de pãcat, învãþasem de micã sã-l respect
pe Dumnezeu.

În dimineaþa aceea de ianuarie m-a certat, a folosit cuvinte aspre.
Eram vinovatã pentru o carte pe care n-o dãdusem cui ar fi trebuit, iar
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cearta lui m-a afectat mai mult decât aº fi vrut, mã dureau vorbele
grele ºi nu mi-am putut opri plânsul ce-a izbucnit nechemat. Intuiam
cã dincolo de ceartã se întâmpla ceva definitiv, ceva într-adevãr tragic.
Mi se cutremurã fiinþa:

– Mã iubeºti, pãrinte Teofil! – spusei ºoptind, cuvinte grele, aproape
nãprasnice.

Nu-l întrebasem, ci am afirmat cu siguranþã ºi cu uimire acea
propoziþie care devenise în clipele precedente extrem de clarã.

A înþeles despre ce fel de iubire vorbesc. Nu era vorba despre
iubirea faþã de aproapele, ci iubirea bãrbatului pentru femeie. Unde sã
fugim sã fim departe unul de altul? ªi oare mai doream depãrtarea?
Propoziþia, odatã rostitã, ne-a plasat definitiv într-o altã sferã a
existenþei. M-am speriat. Ce-o sã fie acum? E interzis sã-l iubesc, e
interzis sã mã iubeascã. M-am aºezat fãrã putere pe un scaun.

Ne priveam uimiþi ca ºi cum atunci ne-am fi descoperit, acum când
cãzuse perdeaua tãcerii. Stãtea rezemat de fereastrã, departe de
mine, încerca sã amâne pasul spre lumea pãcatului, sã mai
zãboveascã în lumea albã a neprihãnirii. În spatele lui ploaia se
scurgea pe geam, parcã-i curgea pe umeri. Plânsul meu se oprise
undeva între pleoape ºi gene, speriat. Dacã va pãºi acum, nu va mai
putea nega niciodatã pasul, totuºi se urni spre mine, venea greoi, cu
paºi nesiguri, cântãrind distanþa cu nerãbdare ºi cu pãrere de rãu în
acelaºi timp. Aº fi vrut sã-l opresc ! Aº fi vrut sã dau timpul înapoi, sã
înghit propoziþia aceea atât de scurtã, atât de cumplitã! Prea târziu.
Îngenunche în faþa mea ºi-mi luã obrajii uzi în palme. Avea mâinile
calde, de fapt erau fierbinþi ºi puternice. Îmi pipãia faþa, arcadele,
fruntea, tâmplele, cu gesturi flãmânde, mult timp. Tãceam. Se auzeau
doar picãturile pe pervazul de tablã a ferestrei. Târziu, îmi ºopti cu o
voce rãguºitã:

– Dacã vrei sã mã iubeºti trebuie sã mã scoþi de aici. Sunt prea
mulþi câini. Ne-ar sfâºia înainte de vreme. Le place sângele, chiar ºi al
nevinovaþilor, dar acum ne vor gãsi vina iubirii. ªi nu pot s-o neg.

Am ieºit din birou ameþitã. Din cauza iubirii, din cauza sacrilegiului
pe care l-am sãvârºit? – cine sã ºtie...

L-am aºteptat la colþul strãzii. Eram ispititã sã fug, sã nu mã mai
întorc ºi totul s-ar fi terminat, dar picioarele nu vroiau sã mã asculte.
Veni în câteva minute sã mã ia cu maºina, era îmbrãcat civil. Era
bãrbatul pe care-l iubeam.

Conducea cu stânga, cu dreapta mã þinea de mânã. Tãceam
amândoi, dar ºtiam gândurile fiecãruia. N-aveam nevoie nici sã ne
privim. ªi-am mers timp mult, pe drumuri lungi, ploaia continua sã
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cadã. Era noapte când opri undeva, la o margine de sat. Priveam luna
care se cãznea sã iasã de dupã norii ploioºi.

– N-avem voie sã ne iubim, spusei eu într-un târziu.
– ªtiu ce gândeºti. Avem aceleaºi gânduri.
– E riscant sã ne lãsãm târâþi în pãcat.
– Iubirea nu e  pãcat. Trãdarea, însã, este pãcat.
– Dumneavoastrã pãrinte...ºi m-am oprit. Acum nu-l mai puteam

numi aºa. Zâmbi, apoi spuse:
– Acum trebuie sã-mi spui pe nume.
– Teofil ...ºi totul deveni atât de simplu. Cãzu greutatea vinovãþiei

de pe umeri într-un mod neaºteptat. Am zâmbit ºi eu, uitând ce-am
vrut sã spun. 

Am alunecat unul în braþele celuilalt. Era atât de bine sã mã
îmbrãþiºeze bãrbatul pe care-l iubeam.

24. – Nu eºti prima femeie pe care o iubesc, îmi spuse într-o zi, dar
ai reuºit sã fii unica femeie. Nu în sensul cã n-aº fi cunoscut trupul, ba
chiar ºi sufletul altor femei, dar nu am cunoscut profunzimea iubirii.
Nici n-am bãnuit-o mãcar. Nu poþi ºti ce-i lumina, dacã te-ai nãscut
orb. Ne naºtem orbi cu toþii, iar unii dintre noi trec prin miracolul învierii
din orbire. Puþini cunoaºtem iubirea, pe aceea care are drept de viaþã
ºi de moarte asupra omului, încât poþi sã-þi dai viaþa fãrã teama cã n-
ai trãit destul, fãrã gândul cã te poate aºtepta ceva mai înalt, mai
netrãit. Iubirea acesta e transcedentalã.

– Divinã sau lucifericã?
– Încã nu ºtiu dacã Dumnezeu mi-a dat sã te iubesc sau Lucifer,

ca sã îmi fie de încercare. Încã nu ºtiu nici dacã miza era cãderea
mea în acest joc sau un lucru mai subtil: sã învãþ pe propria-mi piele
experienþa convertirii; când n-ai pentru ce sã fii iertat, nici nu-þi ceri
iertare, ba chiar începi sã te simþi neprihãnit. Am senzaþia cã suntem
pe o scenã în care ni se urmãresc miºcãrile, ca ale bietului Iov. Aº
trage cortina la o parte, sã vãd ce e dincolo, dar nu pot sã uit cã eu
sunt protagonistul. Privitã din afara noastrã, a ta ºi a mea, iubirea
aceasta pare trãdare, pãcat scandalos ºi nu ar exista argumente ca
sã ieºi nepãtat dintr-o astfel de relaþie. Nu ºtiu dacã tu sau eu am fi
învinuiþi mai puternic. Misoginii ar spune cã „fata aia nu putea sã-ºi
gãseascã numai un preot, ca sã-l mânjeascã ºi pe el, dacã ea tot are
chef de tãvãlealã”, iar un credincios ar lovi în mine: „ popã ce pare un
sfânt, doar ca sã suceascã minþile fetelor. În sfârºit nu ºi-a putut þine
hormonii acasã...”, deºi mi-e martor cerul cã la vârsta asta nu
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hormonii au decis, nici cât pentru un eunuc.
Am iubit femei. Atunci am crezut cã am atins tot ce poate oferi

feminitatea, dragostea, îndestularea; iubiri tumultoase sau domoale,
adolescentine sau mature, le-am lãsat repede în urmã când am vãzut
nemãrginirea iubirii lui Dumnezeu, le-am cântãrit ca fiind meschine ºi
neesenþiale. Nu mi s-a pãrut un sacrificiu sã accept abstinenþa pentru
tot restul vieþii, când am ales noul drum. 

Tu nu eºti ultima femeie din viaþa mea, ci eºti cea care a descoperit
existenþa sinelui meu complementar, m-a redat pe mine sie-mi. Aº fi
fost neîntreg ºi n-aº fi ºtiut niciodatã cine sunt. Înþeleg acum cã
Dumnezeu a creat bãrbatul ºi femeia ca sã fie întregul ºi dacã aº fi
trãit în alte împrejurãri tu ai fi fost cea care sã mã reîntregeascã.

ªtii povestea vulturului crescut în coteþul de gãini? Nimerise acolo
din greºealã, cloºca ºi puii l-au acceptat, deºi era cam ciudat, apoi,
când a crescut ºi a învãþat sã scurme la groapa de gunoi, l-au crezut
gãinã, deºi una anormalã. El nu-ºi descoperise aripile, iar când a
apãrut pe cer un vultur adevãrat ºi toate orãtãniile s-au tupilat sub
ierburi de fricã, el a simþit atracþie: ce pasãre mândrã, ce-aº vrea sã fiu
ca ea – îºi zise. Oare îºi va desface aripile sã încerce zborul? Nu le-a
desfãcut, ci, resemnat, ºi-a acceptat destinul: ce sã fac, sunt doar o
gãinã ºi încã una anormalã, îºi zise el.

Tu eºti pentru mine pasãrea nemaiîntâlnitã cu care am vãzut cã
seamãn. A fost primul ceas când am simþit cã nu sunt singur. Nu
pentru cã îmi eºti alãturi m-a pãrãsit singurãtatea, ci prin simpul fapt
cã exiºti. Acum chiar dacã vei pleca – ºi þine minte ce îþi spun – într-o
zi vei pleca, trebuie sã pleci ca sã te salvezi, sã ne salvezi, e numai
normal sã pleci, eºti tânãrã, nu poþi sta alãturi de mine, n-aº vrea sã
te ºtiu urmãrindu-mi îmbãtrânirea, ori ea e aici, doar frãgezimea
prezenþei tale m-a întinerit pentru o vreme. Revin: acum, chiar dacã
vei pleca, eu ºtiu cã exiºti. Chiar dacã ai muri, eu ºtiu cã a existat
cineva care a ºters pentru totdeauna noþiunea singurãtãþii. Viaþa mea
nu va mai putea fi niciodatã ca înainte; ºi ca sã nu te pãcãleºti: nici
viaþa ta nu va mai fi ca înainte.

– Iubirea sau pãcatul ne schimbã?
– Amândouã au forþa de a schimba radical existenþa, dar când se

combinã, atunci e prãpãd!

(Fragmente din romanul cu acelaºi titlu,
în curs de apariþie)
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Adina UNGUR

verdele din pãrul meu 
sau despre zâmbet

aºa-mi place mie sã-mi port pãrul verde, nici mãcar 
nu zâmbesc când spun asta, e ceva ce-mi dã o stare de liniºte
ceva ce mã contopeºte cu terminaþiile ramurilor în anotimpurile calde
ai fluturi, zicea bunica rãsfirându-ºi degetele a fantezie
încântatã cã semãn cu ea, am, ziceam ºi trag la culoarea asta a mea
o sã-þi spun numai þie, ãºtia mã ajutã sã-mi fac trãsurã de cuvinte
sã le înham ºi sã plec prin lume cu salate fermecate, sã mai gãsesc 

oameni
sã-i mai tãmãduiesc, dar sigur cã a trebuit sã apari, domnule, tu 
ºi sã-mi spui cã Dumnezeu te urcã ºi te coboarã, sã-l urci ºi sã-l cobori
de-a dreptul, sã-mi iei capul de pe umeri sau scalpul, sã þi-l întinzi în 

camerã
sã-l faci mochetã verde, cu fluturi, pe care în fiecare dimineaþã 
acum te grãbeºti sã îngenunchezi ºi apoi sã te rogi, predictibil, la mine
numai aºa, ca sã mã faci sã-þi mai zâmbesc o datã

am fost acolo

am fost acolo în braþele tale 
am fost rotindu-mã pe dupã castani 
amestecând într-un pumn cuvintele 
ºi-n altul clipe de nisip 
peste ani

am fost acolo de când mã ºtiu 
ascunsã, pierdutã sau plinã de rouã 
aprinsã ºi verde ºi crudã ºi mutã
ºi ruptã seninã din nori 
pe din douã
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am fost acolo puteau sã ardã
ºi sori ºi lune sã-ngheþe-n vulcani 
sã-ºi scuture ºapte ceruri zãpada 
pe pletele noastre de vulturi 
orfani

am fost acolo între braþele tale 
am plâns împreunã am râs pe de rost 
acelaºi suflu ºi-aceleaºi cuvinte 
un simplu adam ºi-o evã
ne-am fost

comisia de disciplinã

ei vor sã mã dea la comisia de disciplinã
pentru ca am întârziat zece minute din spectacol
mã întorceam acasã cu douã trenuri
într-unul mi-am lãsat bagajele
în celalalt nu-mi încãpuse tot sufletul

poate vor sã mã ea la comisia de disciplinã
fiindcã nu ne puteam dezlipi unul de altul
am aºteptat atât de mulþi ani sã ne respirãm cuvintele
ºi sã mã simt femeie doar cuprinsã în trupul tãu ºi în braþe

daþi-mã fraþilor la comisia de disciplinã
de foame n-am sã mor am un cuptor în trup, 
ce lumineazã jumãtate oraºul
aduceþi-mi hârtie ºi-am sã vã scriu o declaraþie 
cât o carte de mare
despre cum am sosit când inima mi-a rãmas
la bãrbatul iubit, în braþe
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Dan TÃRCHILÃ

OMUL DIN CUªCA GORILEI - II
Variaþiuni dramatice pe o temã proprie

OMUL: (odatã intrat în cuºcã, priveºte uluit în jur, cu glasul sugrumat)
Nu-i adevãrat … nu poate fi adevãrat … E un coºmar … trebuie sã mã
trezesc … sã mã trezesc repede …

AVOCATUL: Nu-i un coºmar. Vã gãsiþi într-adevãr într-o cuºcã.
OMUL: Într-o cuºcã! … Cine-a hotãrât sã m-arunce aici?
AVOCATUL: O dispoziþie … mã rog, un ordin venit de undeva … de

undeva mai de sus.
OMUL: De unde mai de sus?
AVOCATUL: De foarte de sus.
OMUL: Cine a dat ordinul?
AVOCATUL: NU ºtiu.
OMUL: Nici dumneata, ca avocat? ªi mai ai pretenþia sã mã aperi în

faþa judecãtorilor! Domnule avocat, n-am cerut apãrãtor, te poþi retrage.
AVOCATUL: Sunt numit din oficiu.
OMUL: N-am nevoie de avocat. Mi-e de ajuns conºtiinþa mea.
AVOCATUL: Conºtiinþa n-are autoritate juridicã! Nu vã puteþi prezenta

numai cu ea în faþa completului de judecatã!
OMUL: Mã pot prezenta cu ea ºi-n faþa lui Dumnezeu.
AVOCATUL: Dumnezeu nu poate fi implicat în proces. (Apoi): Vã rog

sã acceptaþi convorbirea cu mine.
OMUL: De ce nu mi s-a spus unde voi fi adus?
AVOCATUL: Nici eu n-am ºtiut pânã n-am ajuns aici.
OMUL: Convorbirea noastrã nu are nici un rost. Puteþi sã vã retrageþi.
AVOCATUL: Vã voi convinge cã are. Ca sã-mi alcãtuiesc apãrarea,

am nevoie de toate datele problemei, de toate probele. Aºa dar, aþi
scris o carte intitulatã “O altfel de lume”. Din pãcate, nu mi s-a pus la
dispoziþie. Manuscrisul a fost confiscat înainte de a fi tipãritã.

OMUL: Un abuz intolerabil.
AVOCATUL: De acord, un abuz intolerabil. Tot ce ºtiu despre

conþinutul cãrþii sunt cele câteva referinþe din dosarul acuzãrii.
Manuscrisul este la loc secret la organele de anchetã. Vã întreb: aveþi o
copie a manuscrisului? Nu se poate sã nu fi pãstrat o copie.

OMUL (dupã o clipã): Nu.
AVOCATUL: Pãcat! Aº fi putut sã iau cunoºtinþã direct de textul cãrþii

ºi mi-aº fi formulat mai uºor ideile apãrãrii.
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OMUL: Apãrare de care nu am nevoie.
AVOCATUL: Capetele de acuzare sunt grave. Nu ºtiu dacã vã daþi

seama de situaþia în care vã aflaþi: complot împotriva ordinii mondiale.
OMUL: Împotriva dezordinii mondiale!
AVOCATUL: Instigare la revoltã ºi la anarhie. Nu vã jucaþi cu focul!

Cartea pe care aþi scris-o vã pregãteºte lanþuri. V-aþi ridicat împotrivã
forþe puternice.

OMUL: ªi … secrete, nu?
AVOCATUL: Cu atât mai mult trebuie sã vã temeþi ºi sã fiþi prudent. Vã

conjur sã înþelegeþi. Dacã mai aveþi o copie a manuscrisului, daþi-mi-o.
Nu ºtiu cum aº putea sã apãr fãrã sã o citesc.

OMUL: De ce nu ceri manuscrisul confiscat?
AVOCATUL: Am fost refuzat. Speram sã mai deþineþi o copie, dar

dacã n-o aveþi …
OMUL: Nu, n-o am.
AVOCATUL: Sã înþeleg cã n-o aveþi, dar cã existã? Poate aþi

încredinþat-o cuiva, unui prieten?
OMUL: Cred cã am ajuns la sfârºitul convorbirii noastre.
AVOCATUL: Vã grãbiþi. Nu e în interesul dumneavoastrã.
OMUL: Nu aveþi nici o ºansã de a ajunge undeva.
AVOCATUL: Încã o problemã.
OMUL: Sper sã fie ultima.
AVOCATUL: Ceva ce nu ºtiþi.
OMUL: Ce-ar trebui sã ºtiu?
AVOCATUL: În dosarul acuzãrii este ºi o aluzie a procuraturii –

deocamdatã doar o aluzie, dacã vreþi, o presupunere – care vã
incrimineazã intenþia secretã a organizãrii unui complot.

OMUL: Complot?! Împotriva cui?
AVOCATUL: Împotriva întregii lumi.
OMUL: Deci, asta e! Nu, domnule avocat, sunt singurul care

rãspunde de fiecare paginã pe care am scris-o.
AVOCATUL: Ar fi o acuzaþie gravã. Sunteþi sigur cã-n paginile cãrþii nu

s-a strecurat ideea organizãrii unui complot? Aº putea sã vã ajut sã
scãpaþi de aceastã acuzaþie, dacã aº avea o copie a manuscrisului.

OMUL: Nu mai avem nimic ce sã ne spunem, domnule avocat. La
revedere!

AVOCATUL: Nu înainte de a vã face o propunere! (Îl ia de braþ ºi-l
duce într-un colþ al cuºtii): O propunere în mod confidenþial. Pot sã vã
eliberez.

OMUL: Nu-nþeleg.
AVOCATUL: Chiar în noaptea asta. Vã asigur evadarea.
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OMUL (desprinzându-se brutal de Avocat, strigã): Paza!
MASCATUL (se apropie de cuºcã): Da, domnule!
OMUL: Domnul avocat doreºte sã plece.
(Mascatul deschide uºa cuºtii. Avocatul, foarte enervat, iese urmat de

Mascat. Dupã câteva momente, reintrã Vizitatorii cu Mascatul dupã ei, ºi
se rãspândesc în jurul cuºtii privind curioºi pe Om).

REPORTERA: Doamnelor ºi domnilor, ne aflãm lângã cuºca între
gratiile cãreia se gãseºte omul acuzat de rãsturnarea acestei lumi ºi
instaurarea alteia, a unei presupuse lumi ideale.

DOMNUL: Da, domnule. Depinde.
OMUL (cãtre Vizitatori, strigând): Ce cãutaþi aici? Cine v-a permis sã

intraþi? Cine? Cine?
BÃTRÂNICA: Dacã aºa scrie la ziar, domnule.
OMUL: Plecaþi! Plecaþi cu toþii!
COCOTA: Fain tipul! ªi zice cã vrea sã facã o lume nouã?
REPORTERA: Idealã!
COCOTA: Idealã, pe dracu! Se laudã. Dar ce, asta nu-i bunã? Dacã

nu m-a întrebat ºi pe mine!
PAZNICUL: Asta mai lipsea!
BÃTRÂNICA: Poate l-a-ntrebat pe Dumnezeu. S-or fi sfãtuit

împreunã.
PAZNICUL: Dumnezeu, de mult nu se mai înþelege cu noi.
BÃTRÂNICA: Dumnezeu vorbeºte toate limbile, aºa sã ºtii dumneata.
PAZNICUL: El, da, dar noi nu înþelegem limba lui.
REPORTERA: Stimaþi ascultãtori, voi încerca un interviu. (Îl

urmãreºte pe Om în jurul cuºtii): Cum vã simþiþi închis într-o cuºcã? Ce
senzaþii aveþi între gratii?

BÃTRÂNICA: Întrebaþi-l ce-nseamnã o lume idealã.
PAZNICUL: Pãi ce sã-nsemne? O lume confort sporit. (Cãtre OM): Sã

v-aduc ceva de mâncare sau o canã cu apã?
OMUL: Nu, mulþumesc. Lãsaþi-mã în pace ºi plecaþi!
PAZNICUL: E-n ordine!
COCOTA (cãtre OM): Preferi blondele sau brunetele?
CERªETORUL (cãtre OM): N-aveþi un costum vechi pe-acasã? Sau

mãcar niºte pantofi patruzeci ºi cinci?
OMUL (strigând disperat): Tãceþi, tãceþi! Nu mai vreau sã v-aud!

Plecaþi!
REPORTERA: De ce refuzaþi sã staþi de vorbã cu noi?
OMUL: Cine a permis intrarea acestor oameni?
REPORTERA: Presa scrie cã vã poate vizita oricine.
STUDENTUL (indignat): Ca pe un animal! E o batjocurã!
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BANCHERUL: Sunt de aceeaºi pãrere, tinere domn.
COCOTA (cãtre Om): Ia ascultã, îngorinatule: pentru cine visezi o

lume idealã? Pentru domnul director care doarme noaptea cu cheile de
la seifuri sub pernã? Pentru domnul profesor care face-n pantaloni de
frica pieirii planetei? (Aratã spre Bãtrânicã): Pentru dumneaei care-i la
rãscruce de vânturi?

BÃTRÂNICA: Ce zice, ce zice?
COCOTA: Pentru tânãrul care freacã vioara aia, cã n-a ajuns sã frece

altceva? (Arãtând spre Domnul): Pentru dumnealui care mormãie trei
vorbe de doi bani? (Arãtând pe Paznic): Pentru dumnealui care ºterge
maimuþele la cur?

PAZNICUL: Eeee!
COCOTA (arãtând pe Cerºetor): Pentru o sperietoare de ciori?
CERªETORUL: Cine, eu?
COCOTA: ªi pentru o prostituatã? Cu noi vrei tu sã faci o lume

idealã? Cu noi ºi cu miliardele de buimaci care forfotesc prin harababura
asta de lume împuþitã?

PAZNICUL: Auzi ce e-n stare sã spunã! Pãi eu am aici maimuþe mai
deºtepte.

REPORTERA: Propun, domnilor, sã adoptãm o manierã mai
serioasã de discuþii.

DOMNUL: Da, domnule. Depinde.
BANCHERUL: Aºa o þii întruna?
BÃTRÂNICA: Eu, domniºoarã, când sã trec strada, o pisicã neagrã

…
PAZNICUL: Cu ochii verzi!
REPORTERA: Mai târziu, doamnã. Acum voi încerca din nou sã obþin

câteva rãspunsuri. Poate am mai mult noroc. (Se apropie de cuºcã.
Omul o evitã. Reportera îl urmãreºte): Oamenii sunt curioºi sã vã
cunoascã ideile. Vã rugãm sã ne rãspundeþi. Lumea, preconizatã de
dumneavoastrã, va accepta clonãrile umane? Vor mai fi cãsãtorii între
homosexuali? Poate v-aþi gândit ca femeile sã conducã lumea? Va fi
desfiinþatã familia ºi vor fi numai concubinaje? Femeile vor folosi în
continuare anticoncepþionale, iar bãrbaþii, prezervative?

BÃTRÂNICA (revoltatã): Auziþi ce sã-ntrebe pe bietul om! Paparaþii
ãºtia! Din cauza lor a murit ºi prinþesa aia englezoaicã de i-au rãmas
copiii pe drumuri.

REPORTERA (amuzatã): Chiar vrei sã ne pui la zid, doamnã?
BÃTRÂNICA: Pãi sã-ntrebi aºa mãscãri!
OMUL: Plecaþi odatã! Ce vreþi de la mine? De ce nu plecaþi?
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PROFESORUL: Am ºi eu ceva de spus.
OMUL: N-am nevoie de pãrerile nimãnui.
REPORTERA: Domnule profesor, suntem curioºi. V-ascultãm.
PROFESORUL (se apropie de cuºcã, adresându-se Omului, care,

însã, se întoarce cu spatele): Toatã teoria despre o lume idealã este
inutilã. Nu mai e timp pentru o astfel de lume.

BÃTRÂNICA: Mai tare!
PROFESORUL: Planeta noastrã e în prag de dispariþie.
BANCHERUL: Iar cu ameninþãrile astea rãsuflate?
BÃTRÂNICA: Pãmântul este veºnic, aºa sã ºtii dumneata.
PROFESORUL: Prudenþã mare, doamnã, când vorbim de eternitate.
REPORTERA: Continuaþi, domnule profesor.
PROFESORUL: (adresându-se Omului): Se estimeazã cã porþiuni

întregi de pe Terra vor dispãrea. Se prevede scufundarea Japoniei ºi a
unei pãrþi a continentului american.

STUDENTUL: Simple supoziþii, domnule profesor.
BANCHERUL: NU pot fi luate-n calcul, are dreptate tânãrul.
PROFESORUL: Vã înºelaþi, domnilor. Ciocnirea plãcilor tectonice va

provoca tsunamii catastrofale, erupþii vulcanice în lanþ. Cenuºa ºi lava vor
acoperi oraºe întregi.

BÃTRÂNICA: Apocalipsa!
PROFESORUL:  Calota Antarcticii se va topi. Þãri întregi sub apã, alte

milioane de morþi.
BÃTRÂNICA: I-auzi! Prãpãdul lumii!
PROFESORUL: Planeta se va transforma într-un morman de ruine,

iar galaxia va asista nepãsãtoare la naufragiul globului nostru devenit un
gunoi cosmic rãtãcitor prin spaþii.

BÃTRÂNICA: Fereascã-ne Sfântul Haralambie!
PAZNICUL: Te fereºte, te fereºte, pân-te nimereºte! (Cãtre Profesor):

Domnule profesor, nu vã supãraþi, când va avea loc buclucul ãsta
mondial? Nu de alta, dar s-apuc ºi eu mãrirea pensiei!

STUDENTUL: Prezicerile geologilor sunt doar presupuneri.
PROFESORUL: ªi chiar dacã aceste catastrofe vor întârzia, oamenii

vor provoca ei înºiºi altele.
BÃTRÂNICA: Scrie-n gazetã, domnule?
REPORTERA: Sã-l ascultãm pe domnul profesor.
PROFESORUL: Credeþi cã se stocheazã sute de bombe atomice fãrã

planurile unui alt rãzboi mondial? Savanþii lucreazã în laboratoare
secrete la cele mai sofisticate soluþii de-a ucide oamenii.

BÃTRÂNICA: Nu le-ar fi ruºine!
PROFESORUL: Iar preºedinþii marilor puteri au în birourile lor hãrþi cu
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þãrile pregãtite pentru extincþie.
CERªETORUL: Uite-aºa, din senin, te trezeºti cu-o bombã-n cap!
PAZNICUL: Dacã mai e ºi atomicã!
PROFESORUL: Navetele ºi reactoarele, poluarea ºi exploziile miilor

de bombe au ºi-nceput sã perturbeze natura: uragane, inundaþii, secete
catastrofale.

BÃTRÂNICA: Nu-i de-ajuns, domnule? Mai opreºte-te, ce Dumnezeu!
PROFESORUL (continuând sã se adreseze Omului): Ai întârziat cu

ideea unei lumi ideale. Nu mai e timp, e prea târziu. Mult prea târziu. ªi
ridicol pentru o planetã pustie, o lume idealã!

COCOTA: Pun pariu, domnule profesor, cã ai vãzut la televizor vreun
film de-acela idiot ºtiinþifico-fantastic ºi te-ai speriat. Zãu cã nu-i aºa!

PROFESORUL: Nu, domniºoarã, nu mã uit la filme. Eu sunt om de
ºtiinþã.

COCOTA: Distrugerea planetei! Aiurea! Fac ceva, scuzaþi, pe toatã
ºtiinþa asta care ne pregãteºte dezastre.

CERªETORUL (agresiv): Ce tot îndrugi acolo? ªi vorbeºte frumos cu
domnul profesor, cã pe urmã, de! ai de-a face cu mine!

COCOTA: Mã, cu mine sã fii politicos ºi sã mi te adresezi cu
domniºoarã, s-a-nþeles? Domniºoara Mia!

PAZNICUL: Unde merge mia, merge ºi suta!
COCOTA (prompt, cu umor): De dolari, tataie, de dolari! Tarif de cinci

stele! (Apoi râzând în hohote, pe ton familiar): Mãgarule!
PAZNICUL (râzând ºi el): E-n ordine!
BÃTRÂNICA: Ce-a zis, ce-a zis?
DOMNUL: Da, domnule. Depinde.
BANCHERUL (iritat): Nu depinde de nimeni ºi de nimic, domnule!

Devii enervant. Aici discutãm lucruri importante. Eºti culmea!
BÃTRÂNICA (cãtre Domn): Ce ºcoalã primarã aþi absolvit?
BANCHERUL: Dumnealui a absolvit trei ºcoli primare, nu una.
DOMNUL: Da, domnule. Depinde.
BANCHERUL. Ce cauþi aici, domnule! Enervezi toatã lumea!
REPORTERA: Domnilor, domnilor, vã rog!
CERªETORUL (vine lângã Domn ºi-l apucã agresiv de braþ): Ori taci,

ori mãtur curta cu dumneata! (Domnul se smuceºte din mâna lui, dar
rãmâne mai departe impasibil).

PAZNICUL (cãtre cerºetor): Terminã, omule! Ce te-a apucat?
COCOTA (foarte amuzatã): Începe distracþia! Intrarea gratis!
BÃTRÂNICA: Despãrþiþi-i, despãrþiþi-i!
COCOTA: Lasã-i sã se pãruiascã! Asta-i lumea idealã.
OMUL: Paza! Scoate-i de-aici!
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MASCATUL (intervenind cu fermitate): Dacã nu faceþi liniºte, vã
evacuez. (Cerºetorului): ªi dumneata vezi-þi de treabã!

PAZNICUL: ªi nu te mai amesteca.
BANCHERUL: N-ar fi trebuit sã i se dea voie sã intre.
CERªETORUL: ªi drepturile omului?
PAZNICUL: Hai, hai, fugi cu ursu!

(Intrã ªoferiþa)
ªOFERIÞA (cãtre Bancher): Mai aºtept mult, domnule?
BANCHERUL: Da, mai aºtepþi!
ªOFERIÞA (cãtre Paznic arãtând spre cuºcã): Muºcã? D-aia l-aþi

închis?
PAZNICUL: Poþi sã ºtii? Când stai într-o cuºcã de gorilã, mare

minune sã nu-þi vie ºi sã muºti!
REPORTERA: E un punct de vedere.
MASCATUL (la telefon): Da, am înþeles. (Cãtre Vizitatori): Vã rog sã

eliberaþi locul!
REPORTERA: Iar, domnule?
MASCATUL: A sosit medicul.
BÃTRÂNICA: E bolnav? Nu scrie la ziar.
MASCATUL: Vã rog, vã rog, fãrã comentarii! Grãbiþi-vã!
PAZNICUL: E-n ordine!
(Vizitatorii ºi Paznicul sunt scoºi din scenã de cãtre Mascat, apoi

Mascatul se întoarce cu Medicul).
MASCATUL: Poftiþi, domnule doctor. (Deschide cuºca).
PSIHIATRUL (oprindu-se în faþa cuºtii, ezitând): Trebuie sã intru în

… Înãuntru?
MASCATUL: Cum doriþi. Domnul avocat înaintea dumneavoastrã a

intrat, dar puteþi discuta ºi de afarã.
PSIHIATRUL: E o discuþie mai … intimã.
MASCATUL: Nu e periculos. Vã garantez. ªi-apoi, stau pe-aproape.
PSIHIATRUL: Dacã-i aºa, intru. (Intrã în cuºcã. Mascatul închide

uºa, apoi se retrage pe banchetã): Domnule, sunt dator sã-mi cer
scuze pentru aceastã vizitã, dar am venit în mod oficial ca medic trimis
de organele judiciare.

OMUL (mãsurându-l calm cu privirea, apoi pe un ton între jovialitate
ºi amuzament, nu rareori ironic, ton pãstrat tot timpul în întreaga
scenã): Ca sã dovedeºti ce, doctore? Cã sunt bolnav psihic? Eºti
psihiatru, nu?

PSIHIATRUL: Cum aþi ghicit?
OMUL: Þi-a fost teamã sã intri în cuºcã.
PSIHIATRUL: Recunosc, am ezitat.
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OMUL: Psihiatrilor le e fricã de necunoscut, fiindcã cerceteazã cel
mai necunoscut organ: creierul.

PSIHIATRUL: Nu vã reþin prea mult.
OMUL: Te incomodeazã cuºca, nu?
PSIHIATRUL: Recunosc, nu mã simt în largul meu.
OMUL: Eu am început sã mã obiºnuiesc. Atavismul.
PSIHIATRUL: Vã pun doar câteva întrebãri. Aþi avut vreodatã

halucinaþi? Adicã o proiecþie în exterior a lumii interioare?
OMUL: Lumea mea interioarã! O lume bântuitã …
PSIHIATRUL (repede): Bântuitã! Bãnuiam. Bântuitã de?
OMUL: De iubiri ºi de adevãruri. ªi dacã acestea sunt halucinaþii,

atunci, da, am halucinaþii.
PSIHIATRUL: ªi aceste halucinaþii vã stingheresc?
OMUL: Iubirile ºi adevãrurile dor, doctore, nu stingheresc. ªi, totuºi,

rãmân cele mai încântãtoare dureri pe care ni le putem permite.
PSIHIATRUL: Ce aventuri sentimentale aþi avut în viaþã?
OMUL: Douã. Prima ca elev în clasa întâia primarã.
PSIHIATRUL: Aºa devreme? Foarte interesant.
OMUL: Mã îndrãgostisem de învãþãtoarea mea. ªi le-am spus

pãrinþilor cã vreau sã mã însor cu ea. Dar s-a transferat la altã ºcoalã.
(Râzând): Poate de teamã sã n-o cer în cãsãtorie!

PSIHIATRUL: ªi a doua?
OMUL: Mai târziu, în studenþie. Într-o zi pe hipodrom am cunoscut o

studentã la litere. Am simþit cã nu mã mai pot despãrþi de ea.
PSIHIATRUL: ªi? Mai departe?
OMUL: Ca sã n-o pierd, am fãcut ce nu putusem face cu

învãþãtoarea din ºcoala primarã.
PSIHIATRUL: Adicã?
OMUL: M-am cãsãtorit cu ea.
PSIHIATRUL: Sã continuãm. Aþi avut vreodatã un sentiment straniu

de contopire cu universul, pe care noi îl numim sentimentul oceanic?
Senzaþia cã vã pierdeþi în cosmos, pierzându-vã ºi  identitatea, cã fiinþa
vi se risipeºte în macrocosm?

OMUL: Desigur, doctore, desigur, din moment ce planeta e ea însãºi
risipitã printre miliardele de stele ale galaxiei.

PSIHIATRUL: Sã ne-ntoarcem la anii copilãriei! (Îºi scoate ochelarii
ºi îi ºterge cu batista): Povestiþi-mi o întâmplare, ce vã vine în minte.

OMUL (surâzând): Dacã ai ºti, doctore, ce mi-am amintit, vãzându-
te ºtergându-þi ochelarii!

PSIHIATRUL: V-ascult. Mã faceþi curios.
OMUL:  Sã fi avut vreo ºase ani. Bunica mã trimitea sã-mi cumpãr
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bomboane de la un negustor ambulant. Eu, însã, îmi cumpãram
întotdeauna niºte ochelari de carton cu lentile din þiplã coloratã. Îi
alegeam totdeauna pe cei cu þipla albastrã. Într-o zi, nu ºtiu cum am
fãcut, am spart lentilele din þiplã. A fost prima mea deziluzie din viaþã.
Mi se fura lumea iluzorie vãzutã prin ochelari, lumea mirificã, stranie, cu
oameni ºi arbori albaºtri, lumea fascinantã a copilãriei mele.

(În acest timp, Paznicul se furiºeazã prin dreapta ºi se ascunde
dupã copac, ascultând).

PSIHIATRUL: Aveþi vise în timpul somnului?
OMUL: Mai mult visez decât dorm.
PSIHIATRUL: Vã amintiþi un vis mai deosebit?
OMUL: Chiar visul de azi noapte.
PSIHIATRUL: Din arestul poliþiei? Excelent!
OMUL (jubilând): Se fãcea cã merg într-un autobuz cu o singurã

roatã.
PSIHIATRUL: Cu o singurã roatã?!
OMUL: Pãtratã.
PSIHIATRUL: Pãtratã?!
OMUL: Întocmai. Autobuzul mergea pe apã. Deodatã începe sã

plouã, iar eu n-aveam umbrela cu mine. ªi tramvaiul nu mai venea.
Într-un târziu, trenul a intrat în garã, un tren gol, fãrã cãlãtori. N-am mai
apucat sã mã urc, fiindcã m-am trezit când sã pun piciorul pe treapta
vagonului.

PSIHIATRUL: Ciudat vis
OMUL: Mi-l poþi decodifica?
PSIHIATRUL: Psihanalitic, e simplu. Roata pãtratã a autobuzului

este expresia unui complex de vinovãþie. Umbrela uitatã simbolizeazã
teama de a nu vã putea apãra de o primejdie. Iar faptul cã aºteptaþi
când un tramvai, când un tren, semnificã o neîmplinire a libidoului,
pretext de insatisfacþie sexualã.

OMUL: Ce vorbeºti, doctore?! Ce-are sexul cu pretextul? În
concluzie; sunt un psihopat?

PSIHIATRUL: Nu e vorba de o psihopatie, ci de o complexã
autoritate a subconºtientului asupra conºtientului. De fapt, vã dispreþuiþi
singur fãrã sã vã daþi seama. ªi ca sã vã reabilitaþi în faþa
dumneavoastrã înºivã, aþi recurs la imaginarea unei alte lumi, a unei
lumi ideale, ºtiind cã e cu neputinþã o astfel de lume. În felul acesta, vã
eliberaþi de orice responsabilitate faþã de lumea în care trãiþi ºi vã
rãzbunaþi pe ea prin plãsmuirea unei utopii.

OMUL: Asta sunã a diagnostic de psihopat.
PSIHIATRUL: Sã vã spun un secret: toþi suntem. Demenþa e
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simptomul sãnãtãþii noastre. Existenþa e suportabilã numai în condiþia
unei stãri demenþiale latente. Altfel, ne-am sinucide în masã. Ne
salvãm prin inconºtienþã. (Îi întinde o carte de vizitã): Cartea mea de
vizitã, telefon, fax. Poate o veþi folosi, cine ºtie!?

OMUL: Cine ºtie! La revedere, doctore! Oricum, vizita mi-a fãcut
plãcere.

PSIHIATRUL: La revedere! Ne întâlnim la proces.
(Mascatul deschide uºa cuºtii. Psihiatrul iese).

MASCATUL: Vã însoþesc, domnule doctor!
PSIHIATRUL: Douã minute, sã-mi fac câteva însemnãri.
MASCATUL: Cum doriþi. Luaþi loc pe bancã.
PSIHIATRUL: Mulþumesc. (Se aºeazã pe bancã, scoate un carnet

din servietã ºi începe sã scrie).
MASCATUL Mã-ntorc sã vã iau. (Iese)
(Paznicul, care stãtuse ascuns dupã copac, se apropie de Psihiatru)
PAZNICUL: Domnule doctor, dacã nu vã supãraþi, am ºi eu …
PSIHIATRUL: Scuzã-mã, sunt foarte grãbit. (Se ridicã sã plece)
PAZNICUL: Doar un minut, vã rog.
PSIHIATRUL (se reaºeazã pe banchetã): Nu mai mult.
PAZNICUL: Am zis cã, dacã vã ocupaþi cu visele …
PSIHIATRUL: Treci la subiect.
PAZNICUL: Da, la subiect. Am avut ºi eu un vis. Cã mâine e

tragerea la loterie ºi eu joc cu trei variante.
PSIHIATRUL: Domnul meu, astea sunt lucruri …
PAZNICUL: Nu, vã rog, nu plecaþi pânã nu vã povestesc visul. E

urgent, cã mâine e tragerea …
PSIHIATRUL: Bine, bine, povesteºte-mi-l.
PAZNICUL: Am auzit cã visele de dimineaþã …
PSIHIATRUL: Lasã asta! Visul!
PAZNICUL: Da, visul. Am visat cã …
PSIHIATRUL: Ei?
PAZNICUL: Cã, scuzaþi … M-am cãcat pe mine.
PSIHIATRUL (înãbuºindu-ºi râsul): Aaa! ªi-n timpul visului – e foarte

important sã-þi aminteºti! – în timpul visului n-ai simþit ºi mirosul?
PAZNICUL: În timpul visului, nu. Doar dupã ce m-am trezit.
PSIHIATRUL (râzând în hohote): Câºtigi sigur la loterie!
PAZNICUL: Zãu?
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Luigi BIMBEA

Dogmã  

În peisajul normal unei lumi
de marginã
pe dunga mea dintre ape
desenez forme albastre.
Un fel de porumbel fãrã aripi
îmi ia privirea spre geometria lui
rotunjoarã
ºi-aproape-mi revin din cãdere
când îl zãresc pe cerul din margine
zburând
ca o metaforã cãlãtoare.

Dialog V

deoadatã
în minte mi-au crescut idei
ºi-am uitat c-aºtepþi de-atâta vreme
sã-ntorc ºi eu spatele

acum ºtiu ºi eu ce fãceai
când plecam de cealaltã parte a lumii
ºi ºtiu cã moartea asta dintre noi 
ai exersat-o când prosopul tãu ud
îmi învelea trupul plictisit de iubire

deodatã
noaptea asta deveni femeie

o ruºine îmi reteza sãrutul
pe picioarele mele lumea se deslipea de ceruri
ºi la urmã m-am întors trist
la fecioara mea
cu care-aduceam zilnic luminã
peste-ntunericul 
cu care tu te înveleai
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Valeriu VARVARI

PUPÃZA

Toþi copiii ºtiu – ºi care nu ºtiu, destul de rãu din partea lor - cã o
pupãzã care îºi fãcuse cuibul într-o scorburã din teiul lui Moº Andrei, din
coastã, era ceasornicul satului ºi îl scula pe Nicã prea devreme, ceea ce
îl cam deranja. 

În dimineaþa aceea, pupãza ºtia cã Nicã avea sã treacã pe acolo
pentru a duce de mâncare la niºte lingurari în Valea Seacã, aºa cã se
sculã mai devreme ºi îl aºteptã sã o prindã.

Aºteptã pupãza cât aºteptã, dar vãzând cã Nicã întârzie, ca de
obicei, porni înaintea lui.

Merse ea cât merse, dar Nicã nu era de gãsit. Aºa cã se întoarse ºi
se puse din nou pe aºteptat.

Vãzând cã tot nu mai soseºte – ºtia cã prãpãditul de Nicã întârzie
cãscând gura la tot felul de drãcovenii pe care le întâlnea în cale – se
întinse într-un colþ al scorburii ºi aþipi.

Simþi la un moment dat cã cineva pune mâna pe ea, chiar o pipãie,
dar se gândi cã o fi pupãzoiul ºi nu-i dãdu importanþã. Când se trezi de-a
binelea, vãzu cã  toate ouãle sunt chisãliþã! „Ai, fire-ar sã fie! O fi fost
Nicã, îºi zise pupãza,  prãpãditul! Lasã cã mai vedem noi!”

ªi se gândi sã-i tragã ºi ea o pãcãlealã zdravãnã.
Îºi legã o aþã de un picior, se duse la un moº glumeþ din marginea

Humuleºtiului ºi se înþelese cu el cum sã-l pãcãleascã pe Nicã. Ticluirã
ei într-un anumit fel,  cum sã le convinã.

Aºa se întâmplã cã doua zi se întâlnirã toþi trei în târgul de vite:
moºul, Nicã ºi pupãza. Nicã îi fãcea reclamã pupezei. Apãru ºi moºul.
Nicã ºtia textul pe dinafarã:

„Un moºneag nebun, c-o viþicã de funie, n-are ce lucra?
– De vânzare-þi e gãinuºa ceea... mãi bãiete? 
– De vânzare, moºule. 
– Ia, ad-o-ncoace la moºul s-o drãmãluiascã! ” 
Nicã i-o dãdu, iar bãtrânul sfãtos îi desfãcu aþa de la picior ºi-i dãdu

drumul..
– Iaca poznã, c-am scãpat-o, zise moºul, iar Nicã se agãþã de

sumanul lui, sã-i plãteascã pupãza.
Speriat cã moºul l-ar putea spune tatãlui sãu cã umblã dupã pupeze

în loc sã-ºi vadã de ºcoalã, Nicã renunþã sã mai tragã de sumanul
moºului ºi o luã tiptil cãtre casã.

A doua zi, pupãza, gãtitã frumos, cu un buchet de flori la ureche,
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într-o rochie viu coloratã, care îþi lua ochii, se ivi inocentã ºi zâmbitoare
mlãdiindu-se ca o jordie de alun – o fatã foarte drãguþã ºi veselã – în
curtea liceului „E. Racoviþã.” 

Nicã, adicã Ion o vãzu de departe, ºi cum era pauzã, se grãbi
fãcându-ºi loc prin mulþimea de copii spre ea.

Tocmai atunci apãru directoarea, o femeie aprigã, autoritarã, care le
zicea pupeze la fetele îmbrãcate prea colorat ºi mai ales venite din altã
parte. Se repezi spre ea ºi mai în glumã, mai în serios, zise: „Ce-i cu
pupãza asta aici?!”

Incomodatã, speriatã de vocea stridentã a directoarei, pupãza se
fâstâci fãcând la început câþiva paºi mãrunþi, cam unul peste altul, ca la
prezentarea modei, apoi tot mai repejor, cu graba omului care a dat de
bucluc. Pe urmã  începu sã meargã cu paºi legãnaþi, pe vârfuri ºi pe
cãlcâie, ca alergãtorii de cursã lungã, însoþiþi de niºte gesturi
caraghioase – îi era ruºine sã fugã - ºi în sfârºit, când se apropie de
poartã – þuºti! dispãru luându-ºi zborul. ªi ia pupãza de unde nu-i!

Nicã, adicã Ion o urmãri cu o pãrere de rãu ºi o disperare pe care
numai sufletul lui le înþelegea, pânã când o pierdu din ochi. ªi aproape
cã îi dãdeau lacrimile.

CÂNDVA, DE CRÃCIUN

Cu câteva zile înainte de Crãciun se lãsã un ger de crãpau pietrele.
Zãpadã, câtã era pe ici pe colo, rãmãsese dintr-o ninsoare scurtã, într-o
noapte.

„Dragã Moº Crãciun, ºtiu cã în anul acesta nu eºti prea bogat, dar
dacã poþi, te rog sã sã-mi aduci o pãpuºã, niºte dulciuri ºi un pom de
Crãciun. ªi sã vii cu puþinã zãpadã”.

Fetiþa puse scrisoarea pe geamul de la balcon, cu o pietricicã pe ea
ºi se culcã. 

A doua zi gerul se mai potoli ºi începu sã ningã
Tatãl ar fi vrut ca ea sã nu simtã lipsa unor lucruri necesare care ar

fi putut sã umbreascã sãrbãtoarea Crãciunului. O parte din cumpãrãturi
fuseserã fãcute, ceea ce se gãsise bineînþeles, fiindcã magazinele erau
aproape goale. E de neînchipuit aºa ceva, dar aºa a fost.

Lipsea bradul. Un brad cât de mic. Dar nici brazi nu erau fiindcã
oamenii nu aveau voie sã þinã sãrbãtoarea Crãciunului. Moº Crãciun se
numea Moº Gerilã ºi venea numai la Anul Nou.

Fetiþa visa un brad frumos, cum îºi închipuise citind o poveste de
Andersen.

Visa la Moº Crãciun, la cadouri ºi se bucura de cea mai micã atenþie.
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Într-o searã, când începu din nou sã ningã mãrunt încât în depãrtare
se vedea ca prin ceaþã, sãri la geam bucuroasã ºi privi spre culmea
dinspre nord a oraºului. Ca prin ceaþã se vedea profilat pe cer un om
aplecat sub povara sacului sãu.

– L-am vãzut pe Moº Crãciun!, izbucni ea fericitã. Avea jucãrii, o
pãpuºã, un brad ºi cutii cu dulciuri. 

Cu o searã înainte de ajun, începu sã ningã bogat. Fulgii dansau în
aer, iar în jurul luminilor dãdeau impresia cã se rotesc. Turnul înalt al
bisericii din centru pãrea cã se ridicã înspre cer, în timp ce fulgii coborau
rotindu-se uºor în jurul lui. Era un spectacol feeric.

Fetiþa îºi apropie buzele de urechea lui ºi-i ºopti: 
– Tati, sã cumperi un brãduþ. 
Tatãl se duse pe strada Câmpului, într-o margine a oraºului, spre

pãdure, unde moþii din Apuseni aduceau noaptea în cãruþele lor cu
lemne ºi câþiva brazi camuflaþi sub pãturi, sã-i vândã þiganii. Strada era
slab luminatã, iar cãsuþele ºi cotloanele þiganilor, destul de greu de dibuit
pe întuneric.

Tocmai atunci însã miliþienii s-au nãpustit asupra lor, iar þiganii s-au
risipit ºi s-au ascuns care pe unde au putut.

Câþiva oameni, care veniserã ºi ei acolo sã cumpere brazi, stãteau
în mijlocul strãzii Câmpului ºi aºteptau sã se mai întâmple ceva, dar nu
se mai întâmplã nimic. Parcã intraserã toþi în pãmânt. 

Într-un târziu, dezamãgit, tatãl se întoarse în centru. Cum avea sã
vinã acasã fãrã un brãduþ cât de mic! Parcã nici o datã nu fusese atât
de trist.

Încã mai ningea mãrunt, biserica din centru cu turnul ei înalt ºi zvelt,
cu crucea auritã luminatã de albul zãpezii se înãlþa parcã rotindu-se
printre fulgii care dansau în jurul lui. Piaþa era pustie, iar pe strãzi mai
trecea rar câte un om grãbit, când ceasul luminat din turn bãtu ora
unsprezece.

ªi atunci, ca din pãmânt se ivi în faþa lui un copil alb de ninsoare
pregãtindu-se sã scoatã de sub haina-i sãrãcãcioasã, miracolul,
minunea pe care o cãuta tatãl.  

– Nenea, nu cumpãraþi un brãduþ, zise copilul albit de ninsoare, cu o
voce tremurând parcã ºi de frig, cu o hainã scurtã, micã ºi veche, în timp
ce dezveli de sub ea un brãduþ pipernicit, de câteva palme. Nu-l dau
scump.

– Da, un brãduþ, zise tatãl, un brãduþ frumos ºi minunat, – ºi bucuros
ºi foarte impresionat,  îi dãdu pe el copilului cât ceru.
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Gabriel ARGEªEANU

„Cele mai dificile ºedinþe foto le-am  avut  cu
Preda, Jebeleanu ºi Nichita”

- declara artistul fotograf Vasile Blendea –

Fãrã a exagera, domnule Vasile
Blendea, fotografiile pe care le-aþi fãcut
poartã o semnãturã distinctã în peisajul
acestei arte, iar recuperarea d-voastrã
într-un spaþiu geografic cum este cel
teleormãnean, care vã este drag, este
cât se poate de fireascã.

Oricare ar fi percepþia asupra persoanei
mele artistice eu mã declar fiu adoptiv al
judeþului Teleorman. Spun acest lucru
deoarece, spiritualitatea mea are un
puternic corespondent în aceastã zonã
mirificã, în acest ocean al culturii în care s-
a nãscut Zaharia Stancu, primul ºi, cred,
cel mai bun preºedinte pe care l-a avut
Uniunea Scriitorilor. Avea „coloanã
vertebralã”. Reuºea sã intre direct la
Gheorghe Gheorghiu-Dej ºi Nicolae
Ceauºescu, fãrã sã facã anticamerã. Tot
aici, în Teleorman,  s-a nãscut Marin
Preda, Constantin  Noica, Mircea Scarlat
º.a.m.d. 

Putem vorbi de „mâna sorþii”, dacã
urmãrim cum aþi ajuns sã faceþi
fotografie.

Da, acele momente sunt un amestec de
tristeþe ºi veselie. Eu, pânã la 14 ani, nu am avut nici o fotografie. Tot
pe la acea vârstã m-am îmbolnãvit de plãmâni ºi am fost internat într-
un sanatoriu din Gorj. Acolo exista un fotograf ambulant care
fotografia bolnavii, convins fiind cã toþi plecau în coºciug ºi, credea el,
cã aºa rudele nu-l vor uita. La mine nu s-a nimerit socoteala ºi m-am
întors acasã cu prima fotografie ºi cu gândul sã învãþ aceastã artã,
pentru a face fotografii tuturor gorjenilor din Peºtiºani. În sat erau
puþini cei care aveau o fotografie fãcutã de vreun fotograf ambulant, ºi

FFFFoooottttoooo    ddddiiiinnnn    
aaaarrrrhhhhiiiivvvvaaaa    aaaauuuuttttoooorrrruuuulllluuuuiiii
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acestea fiind fãcute la bâlciul de Sf. Petru.  Pentru mine ºi ceilalþi trei
fraþi pãrinþii nu au avut posibilitatea sã comande o fotografie pe care 
s-o agãþe în perete. Aflã cã, pânã la acest interviu, nimeni nu a ºtiut cã
eu am fost poetul satului. De mic, chiar bolnav fiind, pentru cã am
cãzut din copac ºi mi-am fracturat coloana vertebralã ºi nu am mai
pomenit niciodatã despre acest handicap, îmi plãcea sã scriu poezii,
spun unii, chiar cu talent. Am terminat liceul la seral în Târgu Jiu.
Deoarece pãrinþii nu aveau posibilitãþi materiale pentru a mã întreþine,
vindeam pepeni în piaþa oraºului, unde devenisem specialist în
încercatul pepenilor, pârâitul mãselelor sau lubeniþelor, dupã cum le
ziceau localnicii. Greutãþile m-au urmãrit ºi în anii de studenþie la
Facultatea de Filologie ºi atunci am blestemat pe toþi pãrinþii sã aibã
parte de cheltuielile de ºcolarizare pentru copiii lor, precum au avut
pãrinþii mei. Eram student ºi trimiteam acasã bani dupã urma unui
aparat de fotografiat românesc, OPTIOR, pe care îl cumpãrasem cu
75 de lei de la un prieten, Miticã Tamaº, care mi-o luase înainte cu
fotografia. Primul client al acestui prieten fusese un mort, iar la
fotografie el le spunea: „Ridicaþi coºciugul mai sus… mai sus… mai
sus”, pânã era sã cadã mortul. La câteva zile fiul mortului îl întâlneºte
pe Miticã ºi i-a cerut fotografia, însã hilarul situaþiei era cã el nu
avusese film în aparat ºi, pentru a se salva, i-a spus: ”Domne’, n-a ieºit
cã a miºcat mortul”. S-a ales cu o palmã, fapt pentru care s-a hotãrât
sã renunþe la fotografie, ºi mi-a vândut aparatul în rate. Am povestit
aceastã întâmplare doamnei Tita Chiper, soþia regretatului Alexandru
Ivasiuc, iar la câteva zile primesc de la domnul Andrei Pleºu un telefon
felicitându-mã pentru interviul din „Dilema”. La început am crezut cã
este o glumã, dar dumneaei transformase dialogul nostru amical într-
un interviu reuºit. Urmare celor destãinuite acolo am fost abordat de
studenþi din anul V de la Facultatea de Teatru ºi Cinematografie,
printre care ºi fiul actorului Mihai Mãlaimare, care m-au filmat aproape
unsprezece ore. Filmarea s-a realizat în laboratorul meu, care era pe
atunci la Radiodifuziunea Românã. A ieºit un scenariu de film, reuºit
din punctul lor, dar nu mi-au mai dat nici un semn de viaþã dacã a fost
montat pentru proiecþie sau nu.

Consideraþi fotografiile ca fiind niºte copii, care s-au împlinit în
viaþã. Cum aþi ajuns sã fotografiaþi marii noºtri oameni de culturã,
dat fiind cã în Bucureºti existau fotografi profesioniºti ce ar fi
putut accede la o astfel de galonare ?

Mãrturisesc sincer cã Eugen Jebeleanu a fost  cel care m-a
introdus în lumea scriitorilor, în anul 1972, la Conferinþa Naþionalã a
Scriitorilor ce s-a þinut la Palatul Republicii. Pe atunci împlinisem un an



64

de când lucram ca fotoreporter la televiziunea naþionalã. În general am
fost febleþea unor oameni dificili. Unii dintre cei mai dificili au fost:
Marin Preda, Zaharia Stancu, Nichita Stãnescu, Eugen Jebeleanu ºi
mai sunt ºi alþii pe care din motive de spaþiu nu-i voi numi. Dar cele mai
dificile ºedinþe foto le-am  avut  cu Preda, Jebeleanu ºi Nichita. Am
colaborat cu fotografii la toate revistele ºi ziarele. Toþi mã întrebau de
unde am acest talent, eu fiind un simplu profesor de românã. Le
rãspundeam în glumã cã: ”Marxismul nu exclude întâmplarea”. Venea
la mine câte unul sã-mi spunã cã mã duºmãneºte unul sau altul dintre
fotoreporteri ºi le rãspundeam cã este doar o falsã impresie, pentru cã
suntem atât de puþini în aceastã breaslã încât ne completãm reciproc
ºi nu mai încape loc de urã. Eu mi-am cucerit prietenii ºi prin arta
imitaþiei, care, sã fiu sincer, îmi iese perfect. Eu imit 20 de voci ale unor
mari personalitãþi, cum ar fi: Tudor Arghezi, Dem Rãdulescu,
Tomazian, Toma Caragiu, Adrian Pãunescu º.a.m.d. Acum regret, cã
dupã Revoluþie, nu am exploatat ºi aceastã calitate, pentru cã aº fi
putut ajunge, dupã cum spuneau unii, mai în glumã, mai în serios,
„omul orchestrã”. Revenind la fotografie, trebuie sã-þi spun cã printre
cei care  i-am fotografiat se mai numãrã Tudor Arghezi, Tudor Vianu,
George Cãlinescu, Mihail Sadoveanu, Gheorghe Pituþ, Grigore Hagiu,
iar lista poate continua. ªi, poate nu ºtii, dar eu am excelat ºi în
interpretarea muzicii populare. Pe Tudor Gheorghe eu l-am dus la
Petre Cãtãrãsgeagu din Tismana, lãutarul care o cunoscuse pe Maria
Tãnase, ºi roadele acestei întâlniri s-au vãzut în timp 

Am reþinut un amãnunt pe care nu-l ºtiam ºi anume cã sunteþi
nepotul lui Constantin Brâncuºi.

Aºa este ºi sã ºtiþi cã nu m-am folosit de acest grad de rudenie
pentru a mã face cunoscut în diverse cercuri, ci mai degrabã pentru a
apãra numele unuia dintre cei mai mari artiºti ai lumii pe care din
pãcate mulþi români îl trec la lada uitãrii, printre ºi alþii. În anul 2002,
declarat Anul Brâncuºi, am cãlãtorit cu opera sa la Veneþia ºi am
remarcat cã aºa frumos vorbesc strãinii despre noi ºi tare urât vorbim
noi despre noi. Cumplit de trist sã constaþi cã aceastã þarã, care a fost
mântuitã de Dumnezeu, pentru cã a fost numitã Grãdina Maicii
Domnului, sã fie otrãvitã de tot felul de spirite rele. Atunci mi-am zis:”
Doamne, de la strãbunii noºtri am învãþat îndemnul care pentru care,
iar de la contemporani care pe care”. Vedeþi dumneavoastrã,
economia de piaþã a devenit un mastodont hãmesit care înghite totul.
Cultura a fost aºezatã pe ultimul loc într-un ºurub; mãcar  dacã acest
ºurub ar fi spiralã ca sã se poatã elibera.  La Veneþia, în timpul
expoziþiei, a venit o tânãrã, nãscutã în Bucureºti, care aproape cã-mi
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plângea pe umãr ºi mi-a zis: ”Domnule Blendea  atât de frumos aþi
vorbit despre Brâncuºi încât m-am hotãrât sã fac nunta în România, în
Anul Brâncuºi, eu fiind logoditã cu un avocat din Padova”. Ceea ce a
ºi fãcut. 

În aceste condiþii nu mai este curios cã vã luptaþi pentru a
menþine mitul artistic al unui român, pe care majoritatea celor din
afara graniþelor îl cred francez sau american, în timp ce confraþii
din þarã se fac cã nu observã cã este asimilat de patrimoniul
cultural al altor þãri. Cu atât mai mult cu cât opera lui Brâncuºi
este cea mai scumpã dintre toate lucrãrile de gen ale lumii.

Percepþia este cât se poate de corectã ºi v-o întãresc cu ceea ce
voi relata în continuare. La Veneþia, spre stupoarea mea, am aflat cã
doar o cincime din cei prezenþi ºtiau cã Brâncuºi era român. ªi atunci
am vrut sã le demonstrez de ce un astfel de artist putea fi numai
român. Le-am spus: ”V-am adus numai trei mostre care sã identifice
pe Brâncuºi cu naþia sa. Primul este certificatul de naºtere ºi
paºaportul de Hobiþa, judeþul Gorj, al subsemnatului care este nepotul
lui Brâncuºi, deci dovadã cã el este român. A doua mostrã este
subsemnatul, care are trãsãturile fizice ale omului nãscut la Hobiþa, eu
având aceeaºi înãlþime cu artistul, adicã 1,63 metri. ªi a treia – unde
am vãzut lacrimile românilor din salã vãrsându-se peste aparatul meu
-  constã în descrierea întâlnirii dintre doi mari artiºti ai acestei þãri,
Constantin Brîncuºi ºi Maria Tãnase. Brâncuºi se afla la o expoziþie de
artã modernã la New York, Maria în turneu acolo, ei cunoscându-se de
multã vreme. ªi când a dat cu ochii de ea i-a venit un dor aºa de mare
de þarã încât pe nerãsuflate ºi în loc de bineþe i-a zis: „Cântã-mi Mãrie
un cântec de pe la noi, cã mi-e friptã inima”. Iar ea cã sã punã ºi mai
mult foc la ranã i-a cântat „Mãrioarã de la Gorj”. El a stat în tot acest
timp cu faþa la perete, udându-l cu lacrimi. Când s-a sfârºit cântecul s-
a întors cãtre ea ºi i-a zis: „Când te aud cum cânþi Mãrie, îmi vine sã
las totul baltã ºi sã mã întorc la oltenii mei. Toatã viaþa, auzi fatã, am
fãcut ºi eu ce m-am priceput, dar când aud cântecele noastre îmi vine
un dor …”. ªi atunci ea la mustrat aºa: „Bã, nenea Costache, ce
dracului te-a îndemnat de ai rãmas rãzleþ atâta amar de vreme printre
strãini, când þara noastrã parcã e pictatã de Dumnezeu?”. Acest citat
este din cartea lui Sachelerie, dar eu l-am mai modificat. Dupã ce am
terminat cu cele trei argumente, un student la Arhitecturã, aflat în salã,
m-a deºirat, cum spunem noi oltenii, spunând cã a fost atât de
impresionant în momentul când a auzit cã Brâncuºi este român încât
s-a hotãrât sã-i dea bãieþelului, pe care tocmai i-l nãscuse soþia,
numele de Constantin.
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Pentru cã interviul nostru se desfãºoarã pe fugã, într-un spaþiu
neconvenþional pentru un astfel de demers, adicã sala de expoziþii
a Muzeului Judeþean de Istorie Teleorman, aº vrea sã vã referiþi
puþin ºi la aceastã stare de uºoarã iritare a pictorului Andrei Sorel,
din timpul vernisajului expoziþiei sale „Cãluºarii”.

Chiar dacã  vi s-a pãrut cã în discursul sãu a fost recalcitrant, Sorel
nu trebuie înþeles aºa, pentru cã încearcã sã-ºi apere creaþia sa ºi pe a
celorlalþi artiºti. Fiecare artist are traiectoria lui, dar Andrei Sorel ºi-a ales
una deosebitã. Chiar dacã stã mai mult la Paris, opera sa rãmâne în
patrimoniul românilor ºi mai ales acea imagine superbã a calului
moºtenitã aici, în þarã. La Alexandria, el a venit cu o temã deosebitã,
„Cãluºarii”.  Cãluºarul este emblema cu care noi am cãlãtorit, am
dansat, am clopoþit, ca sã fac o metaforã, care a uimit lumea. Mã întreb,
ºi ne întrebãm, de ce suntem atât de puþin cunoscuþi în lume atâta timp
cât avem materie cenuºie cât sã alimentãm întreaga planetã? O
întrebare cu multe rãspunsuri, atâta vreme cât  mari personalitãþi,
Brâncuºi, Cioran, Eliade, Eugen Ionescu ºi multe altele, care au evadat
din spaþiul  mioritic, acolo unde s-au stabilit au dat de înþeles cã
România ºi-a trimis o parte din mesageri sã vesteascã despre mãreþia
ei. Trebuie sã recunoaºtem cã mãreþia unei þãri este datã de cultura ei.
Anglia l-a dat pe Shakespeare, ºi de cinci secole se menþine în frunte.
Noi avem atâtea valori încât putem cuceri în orice an Premiul Nobel.
Acum ºase ani eram în strãinãtate ºi o persoanã mi-a spus: „Îi urãsc pe
români, fiindcã se turtesc între ei. Noi cum descoperim o celulã de
inteligenþã punem toþi mânã de la mânã, bani de la bani, ºi scoatem din
ea Premiu Nobel. Românii sunt mai deºtepþi ca noi, ajung pânã la
Premiul Nobel, iar când  sã îl ia îl turteºte un alt român”. Orice þarã îºi
respectã valorile ºi se mândreºte cu ele. Dacã un artist a ajuns sã se
stabileascã la Paris nu este considerat român. De aceea, Brâncuºi este
considerat francez ºi câteodatã american. Brâncuºi, în perioada când
era campania împotriva lui, spunea: „Dupã ce voi muri, se vor înãlþa toþi
corbii ºi se vor hrãni din arta mea”. Ceea ce s-a ºi întâmplat. Anul
Brâncuºi a fost un fiasco, fãrã a mai adãuga contestãrile ºi titlurile din
presã. Pe artist, când încã ucenicii lui lucrau la Coloana Infinitului de la
Târgu Jiu, l-au întrebat: „Maestre, ce înseamnã asta, cã noi lucrãm ºi nu
ºtim la ce ?”. El le-a rãspuns: „Uitaþi-vã pânã veþi vedea! Priviþi pânã veþi
înþelege! Nu ºtiu ce vã las vouã! Timpul va fi mai înþelept ºi va spune mai
mult decât vã spun eu vouã. Eu vã las bucurie curatã”.

Vã mulþumesc!

(interviu realizat în 2002, la Alexandria, 
dupã vernisajul expoziþiei lui Sorel „Cãluºarii”)
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Victoria MILESCU

CERUL DE IERI

Voiam sã merg pe strada
ce duce la iubitul meu
voiam sã merg desculþã
prin florile de tei
nimic nu se clintea
în steaua neagrã
rãmasã pe cerul de ieri
voiam sã merg pe strada
pe care odatã
a mers Dumnezeu…

MUZICA SFERELOR

Venele violete
îmi scriu pe piele
numele tãu
ºi ziua morþii noastre
la ultimul etaj
corul îngerilor
dirijat de un demon…

UN BUN LUPTÃTOR

Sunt un bob de nisip
fosforescent
dar el lumineazã puþin
ºi marea – 
prizoniera pãmântului
ºi cerul –
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prizonierul vãzduhului
ºi chipul tãu
care neluminat
ºi de chipul meu
n-ar strãluci atât…

POEMUL

În fiecare dintre voi sunt ºi eu
cu frica mea
cu durerea mea
cu dragostea mea cãutând
altã dragoste
în mine
e puþin din fiecare dintre voi
ºi totuºi, acum la amiazã
pe pragul filei de cearã
mor singur…

PRIETEN ªI DUªMAN

Vino sã plângem împreunã
cãci vom muri
iar dacã nu vom muri
nu vom ºtii
unde se duce viaþa
vino sã ne bucurãm
sã dansãm ºi sã bem
cãci dacã nu vom iubi
nu vom ºtii
cum e moartea
vino, prieten ºi duºman
rãnit dar nu de cuþit ori de sabie
mort fãrã sã fii luptat
fãrã sã fii cunoscut moartea.
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Alin SOMEªAN

OASPEÞI: TINERI DIN GYÖR 
LA CLUJ

Douã licee clujene, „Emil
Racoviþã” ºi „Apacai Csere
Janos”, au primit luna trecutã
vizita unei trupe de teatru din
Györ, formatã din tineri care
studiazã la Vocational
Academy din acest frumos
oraº unguresc. Ei au prezentat
douã spectacole în limba
englezã cu piesa Arsenic and
Old Lace/ Arsenic ºi dantelã
veche de Joseph Kesseling în
regia lui Lucian Þion, profesor la Vocational Academy. La a 16-a
ediþie a Festivalului Naþional de Teatru în limba englezã defãºurat în
aceastã primãvarã la Budapesta, spectacolul a fost rãsplãtit cu locul
2 din 56 de trupe participante, premiul obþinut reprezentând deja o
carte de vizitã pentru tinerii slujitori ai Thaliei. Mai adãugãm cã unul
dintre interpreþi, e vorba despre Lakatos Ferenc, a obþinut, la acelaºi
festival, Premiul de interpretare masculinã.

Realizatorul spectacolului, Lucian Þion, absolvent al Liceului
„Gheorghe ªincai” din Cluj, promoþia 1994, s-a gândit sã-i aducã la
Cluj pe entuziaºtii sãi ucenici. Dupã ce ºi-a definitivat studiile
universitare în USA ºi a hãlãduit pe mai multe continente,
oxigenându-ºi conºtiinþa cu ozonul  libertãþii, întâmplãtor sau nu,
Lucian Þion a ajuns la Vocational Academy din Györ promovând
ideile generoase ale respectului ºi colaborãrii interetnice. A gãsit
înþelegere la patronul ºcolii din Györ, domnul Nagy Otto, promotor al
aceloraºi valori. Dupã demersurile respective, a cerut sprijinul celor
doi reprezentanþi ai liceelor clujene, respectiv domnul director Wolf
Rudolf de la „Apacai” ºi domnul director adjunct Mihai Culcear de la
„Racoviþã”, pentru deplasarea la Cluj. Ea a fost acceptatã cu
plãcere.

Reprezentaþiile, urmate de discuþii, au stat sub semnul unor
deschideri ºi dorinþe de comunicare asumate ca fireºti coordonate
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ale apropierii ºi cunoaºterii. Atmosfera din sãli a fost destinsã,
amicalã. S-au împãrþit mape despre activitatea ºi ofertele ºcolii, s-au
distribuit tricouri ºi ºepci cu inscripþia Vocational Academy.  

Subiectul bizar al piesei, înþesat cu umor negru, spumos,
american, a fost receptat cum se cuvine de spectatorii interesaþi de
acest gen de comedie clasicã, mai puþin familiarã la noi. Printre cei
prezenþi în cele douã sãli s-au numãrat clujeni dornici sã facã teatru.
Astfel cã stabilirea contactelor a fost de la sine înþeleasã. Trebuie
spus cã piesa lui Kesselring a stat la baza scenariului filmului
Arsenic and Old Lace, produs de Frank Capra în 1944, avându-l ca
interpret principal pe Cary Grant. S-a fãcut astfel o incursiune în
cunoºtinþele legate de istoria filmului, amintindu-se ºi despre
extinderea nejustificatã, oarecum hazardatã a mitului Dracula în
cultura occidentalã. Atmosfera surprinsã în spectacolul studenþilor
din Gyõr oscileazã, dupã cerinþele genului, între mister de tip horror
ºi comic buf. Actorii pun în ecuaþie scenicã trama sinistrã a celor
douã bãtrâne fãrã ocupaþie din Brooklyn care se apucã de otrâvit
oameni în vârstã, fãrã rude ºi fãrã familie, crezând de fapt cã le fac
un mare serviciu. Când nepotul lor aflã de noul lor „hobby”, totul ia o
întorsãturã neaºteptatã. Trupa care a reuºit sã transmitã mesajul
piesei este formatã din Bolla Anita, Osvald Brigitta, Király Melinda,
Lakatos Ferenc, Ditroi Dávid, Salma Levente, Köpeczi-Bócz
Benjamin. Ei au dovedit cã pot fi buni vorbitori de limbã englezã ºi
convingãtori interpreþi ai personajelor piesei. 

Mai mult decât mesajul artistic, ei au transmis un mesaj uman.
Voinþa de a respecta valorile tradiþionale ale partenerilor de dialog
cultural, ceea ce constituie o realizare în sine. 

Pentru prima datã în Cluj, ei au vizitat monumentele medievale
ale oraºului, casa Matei Corvin, Cetãþuia oraºului ºi s-au deplasat în
cimitirul din satul Mera, la mormântul unui descendent al familiei
unuia dintre tinerii trupei. Cu siguranþã amintirile despre Cluj vor
rãmâne într-un album al prieteniei, a cãrui valoare sentimentalã va
creºte o datã cu trecerea timpului. 
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Marian BARBU

IUBIRILE N-AU VÂRSTA

O survolare a înalþimilor literare
universale, pe care o realizeaza, în
principiu, critica literara (imediata
sau de durata), apoi istoria literara,
cu severitatea timpului adnotat, ne
identifica puþine scrieri de referinþa,
adica modele de tipologie narativa
în cadrul operei unui prozator. Ba,
scoase din context, autor ºi opera,
uneori separat, se pierd in
circulaþia comentariilor
comparatiste, urmându-ºi drumul
ca asteroizii cereºti dincolo de
miºcarea gravitaþionala a pamântului.

Între contemporanii secolului al XX-lea, lânga europenii deja
impuºi, a venit numele lui G.G. Márquez, care a bulversat teorii ºi
selecþii, principii ori clasamente rigide privind relaþia literaturii cu
obiectele de inspiraþie. Doua romane - pilot ca Un veac de singuratate
ºi Toamna patriarhului au dezvoltat realismul magic, pornind de la
social ºi politic. (Le-au urmat , desigur, altele ºi alþi scriitori din
America de Sud).

Deºi erosul, ca tema eterna, traversa cuprinzator aceste scrieri, el
ºi-a gasit implicarea, ba chiar desavârºirea în câteva povestiri
razleþe, reunite ºi asezonate în vederea unei unitaþi de grup, în
volumul Memoria de mis putas tristes, din 2004. O versiune în limba
româna, datorata editurii RAO, din Bucureºti, a aparut în anul imediat
urmator, prin traducerea de excepþie a cunoscutei hispaniste Tudora
ªandru Mehedinþi.

Devenita specialista în marca prozei lui Márquez, universitara
bucureºteana a gasit cele mai calculate ºi subtile echivalenþe în
lexicul românesc pentru a transpune cu acurateþe, semnificaþii,
simboluri ºi mituri din lumea Caraibilor, în care legaturile ancestrale
ale indivizilor cu mediul, cu tradiþia, cu nota de informare ºi
comunicare ramân total exotice faþa de un european. Aºa încât,
Povestea târfelor mele triste vine în România într-o perioada cumplita
de exacerbare a libidoului de tip freudian, frizând tragicul ºi ridicolul.
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Ei bine, în formele suple ale interpretarii literare, nimic din toate
acestea nu pândeºte naraþiunile lui Márquez. Se pare ca lânga
experienþa personala, viabila pâna la un punct, se adauga aluvionar
informaþia de profil din literaturile lumii - de la anticii greci, pâna la
japonezi, de la spanioli , la italieni, de la captuºirea vieþii cotidiene a
americanilor, pâna la industria cinematografica în domeniu a acestora
etc.

Supoziþiile mele se bazeaza pe cultura universala a scriitorului, al
carui Premiu Nobel, din 1982, (în Suedia), i-a deschis ºi mai mult , mai
convingator îndemnul de a starui în specificul naþional columbian. La
urma urmei, nu întâmplator Marele Prozator ºi-a intitulat un volum de
memorii A trai pentru a-þi povesti viaþa. Se desprinde clar ideea unei
personalitaþi accentuate care ºi-a asumat scrisul ca pe o varianta a
unei oglinzi veneþiene. Focarul acesteia aduna aproape ºtiinþific atât
raze reflectate sau refractate, cazute nu numai paralel din viaþa diurna
sau rememorata, dar ºi din cultura lumii, sedimentata în amintiri ºi
limbaje.

Povestea cadru vizeaza existenþa unui nonagenar - teleleu al vieþii
nesupravegheate organic - care se trezeºte în pragul unei ultime
aniversari ca nu poate depune marturie despre o adevarata iubire
avuta cândva. Atunci, îºi concepe un festin cu prezenþa unei virgine la
trecerea dintre cele doua vârste. Avântul,ºi odata cu el drama care
atinge sublimul, îl dinamizeaza în batrânele lui spaþii moºtenite, iar
condeiul sprinþar ca ziarist îi produce adevarate briliante în
foiletoanele duminicale. Batrânul devine de nerecunoscut în febra
pregatirilor pentru întâlnirea cu “muza adormita” care nu împlinise 14
ani. Stabilimentul în care are loc “un du-te vino” de apicultor
descatuºat de toate amintirile nevrednice de iubire, deºi este de o
condiþie mai mult decât modesta, se transforma într-un paradis ºi într-
un purgatoriu timp de trei ani, timp în care lolita conºtientizeaza relaþia
cu batrânul, deloc senil.

Aºa s-ar descarna un prim filon epic, caci “adaosaturile” de obiecte,
textile, luminiscentele, nervii, inima, parfumurile, bijuteriile, drumurile
prafoase, ploile, incendiile, cârciumile, bârfele º.a. cunosc detaliile de
rigoare ca-ntr-un film documentar. Peste toate însa, ca ºi prin nervurile
acestora, circula psihologia privitorului, mai cu seama a traitorului.
Neliniºtea existenþiala se produce la nivelul conºtiinþei, dar ºi al
luciditaþii. Bucuria de a trai cu adevarat nu este un þipat expresionist în
faþa neantului care ne aºteapta , nici o cugetare lenevoasa de tip asiat,
ci pur ºi simplu o derulare de comportament al unei fiinþe normale care
þinteºte sa se individualizeze în univers. De aceea, scrisul de la
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gazeta, circumscris iubirii ºi dragostei, are o luminozitate stilistica ºi
ideatica mereu apreciata de cititori sau de catre ascultatorii de radio.

Iata de ce nodul gordian al erosului pudibund a fost taiat ºi
rasturnat în bucaþele , deoarece perceperea textului a avut înca de la
ediþia pirat de la Bogotá, tiparita înaintea originalului, ideea unei
literaturi de masa. Romanul poporan sau de mistere din Franþa
secolului al XIX-lea ramâne un model fascinant, ca ºi Eugene Sue
pentru Márquez. Numai ca infuzia de personalizare a psihologiilor
actanþilor cunoaºte la scriitorul columbian volute inegalabile, chiar ºi
în aceasta scriere (de îndemânare pentru autor !).

În fond, eu cred ca autorul, trecut binºor peste 75 de ani, ºi-a folosit
propria-i biografie nu numai ca pretext, s-o proiecteze într-o naraþiune
cu impact vivant la public, dar sa-ºi dovedeasca sieºi ºi confraþilor din
întreaga lume ca iubirea ramâne un axis mundi, când contemplaþia
capata forma de exprimare pentru literatura. Ca din toate temele
universale, iubirea este cea mai provocatoare, leoaica tânara ce sta
la pânda, oricând, ca sa scriem nichitian.

Cititorului obiºnuit, interesat de senzaþional, de miza pe care
acesta o implica, prin detaliile ºi corseturile de rigoare, vreau sa-i
precizez ca ele exista, doar sunt ingrediente naturale ,nu ?! Numai ca
daca a citit Mircea Eliade (La Þiganci), Nabucov (Lolita), Yasunari
Kawabata (Casa frumoaselor adormite) va putea înþelege ºi mai clar
diferenþa sau conjuncþia adversativa dintre literal ºi literar. Ca
împreuna sa balanseze multiplu, complex, faþa de realul static, diform,
necontrolat ori întâmplator.

Scrisa la persoana întâi, ca semn al autenticitaþii, cele cinci poveºti
au în epicentrul lor un intelectual, deloc decrepit, care þine un jurnal
intim din frageda adolescenþa. Mai târziu, la senectute, printr-un
rememeber excelent, va sa constate înmulþirea sardonica a
dragostelor fara dragoste. Ori, în cautarea timpului pierdut, cu
fasciculele raþiunii, descopera “placerea incredibila de a contempla
trupul unei femei adormite, fara îmboldirea dorinþei sau opreliºtile
pudorii”.

Lânga protagonist - vazut în toata nuditatea comportamentului
sau, zilnic, nocturn, se afla Rosa Cabarcas, patroana unui stabiliment,
cândva ºi ea înregistrata în cele peste 500 de…colaboratoare ale
amorului trecator. Împreuna ori separate iau în primire pe “frumoasa
adormita” (impuls pentru mari muzicieni, sculptori, pictori, cineaºti),
astfel încât , fara s-o divinizeze, o coboara ºi o urca în metroul gândirii
sau o adapa la realitatea saracacioasa, din ce în ce mai întrebatoare,
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ca în cunoscutul Macondo.
Un personaj cheie, prezentat în cele mai diverse tonalitaþi, ori tuºe

sunt peisajele astrale, mai ales de noapte, de taina. Ca ºi confortul
oferit de anotimpuri, în special primavara ºi toamna. Sa fie acestea
barele de rugby ale vieþii, printre care batrânul ziarist doreºte sa
treaca, fiindca prea multe eseuri realizate pâna acum nu-i erau
suficiente ca satisfacþie ?

În ciuda entuziasmului stilistic, care învaluie minunat ideile,
aºa cum numai o traducatoare de clasa ºtie sa procedeze (oferta n-a
venit de la original?), cele 123 pagini ale carþii iradiaza o tristeþe cu
masura. Spre final, batrânul , dupa slalomul printre cataligele iubirilor,
este lasat într-un “echilibru dintre antiteze”. Arghezian, simþim pe acel
“ºi totuºi”, cu toate instanþele  pregatite, inclusiv cu moºtenirea
parinþilor; ba, dupa toate îngrijirile ofertate, matroana depune marturie
ca ºi ea îi lasa pupilei un act similar, iscalit în faþa notarului.

Fara a mai juisa ca  în  anii precedenþi, batrânul se consoleaza ca
un om împlinit în rosturile lui pamânteºti : “Aveam, în sfârºit , parte de
viaþa reala, cu inima la adapost ºi condamnat sa mor de dragoste
adevarata în agonia fericita a oricarei zile dupa ce aveam sa
împlinesc o suta de ani  “.

Datata “mai 2004”, de catre autor, întreaga naraþiune îmi ridica o
întrebare : cât va dainui scrierea aceasta , exclusiv axata pe implicaþii
reale ºi de proiecþie ? Raspunsul nu este greu de dat, pentru ca
subiectul nu este nici insolit, nici insolent. Cât omenirea va trai, ºi
prozatori ca Márquez vor ºti sa scoata din anonimat asemenea
încrustari literare, tema iubirii va fi mereu de actualitate. De ce nu, o
actualitate eterna, pe care cinematograful o va imortaliza în “n”
variante, localizând-o…internaþional.

Numai aºa Povestea târfelor mele triste poate fi numita o ficþiune
documentara, uºor perceptibila, daca fiecare dintre cititori îºi asuma o
interpretare pe cont propriu, pornind de la o experienþa sau de la un
nivel cultural, dincolo de impuls ºi speculaþie.
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Ion CRISTOFOR

GETTA BERGHOFF SAU 
FASCINAÞIA POVESTIRII

Puþin cunoscutã în þara sa de baºtinã,
Getta Berghoff, autoarea romanului
Ultima ninsoare (Editura Minimum,
2001), care a avut douã ediþii, se
dovedeºte un prozator autentic. Romanul
prozatoarei israeliene de origine românã
e remarcabil prin fineþea analizei
psihologice, prin reala forþã de sugestie.
Formula adoptatã, cea de naraþiune
discontinua, fragmentatã, apropie
romanul de formula jurnalului intim, gen
ce reþine nu numai pasaje de discreta
autoanalizã, ci þi fragmente de observatie
social-moralã,  dovedind o indiscutabilã
abilitate. Paginile carþii conþin istoria

convulsionata, tragicã, a unei mari iubiri, dar þi fragmente narative de
observare nemiloasã, chirurgicalã, a unei lumi în derutã, cea a
perioadei interbelice, prelungita pânã în epoca dictaturii comuniste.
Avem de-a face cu un gen de “biografie romanþata”, cu sublinierea cã
reconstituirea existentei personajului principal nu are nimic idealizat
sau romanþios.

Cartea Gettei Berghoff, avându-l ca protagonist pe avocatul
Miltiade Bãcãuanu, constituie o reconstituire a epocii de dinaintea
celui de-al doilea rãzboi mondial, dar þi a perioadei instalãrii
comunismului în România. Aflat mereu în rãspãr cu epoca, faimosul
avocat bucureþtean traieºte o dramaticã poveste de dragoste cu o
femeie mai tânarã decât el, atrasã de întelepciunea ºi de farmecul
personajului. Fineþea cu care prozatoarea sugereaza complexitatea lui
Miltiade Bãcãuanu, tensiunea dramaticã a paginilor ce descriu boala
personajului, aflat în luptã cu mecanismul brutal al sistemului, se vor
regasi ºi în povestirile apãrute recent în volumul Pe firul de aþã (2006),
publicate la editura Minimum, condusã de reputatul Alexandru
Mirodan, ºi el un nume prea puþin prezent în paginile publicaþiilor
culturale de la noi. 

Câteva detalii biografice sunt necesare pentru a înþelege
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personalitatea prozatoarei, pe care
recentul, impresionantul Dicþionar
general al Academiei Române o
ignorã, ceea ce constituie o
regretabilã omisiune. Nãscutã la Iaºi
în 1935, scriitoarea trãieºte de câteva
decenii în Israel, continuând sã scrie,
cu o fidelitate emoþionantã, în limba
românã.  Romanul amintit a fost
tradus în 1988 în ebraicã, la editura
Reshafim. O a doua carte, Sub zodie
sumbrã, i-a apãrut în 1991 la aceeaºi
editurã Minimum. Prozele din recentul
volum reþin fragmente de viaþã din
noua sa þarã, Israel, un spaþiu
geografic tensionat, nescutit de
numeroase drame umane. Dar
destinul personajelor stã adeseori sub
un semn al memoriei, astfel cã
numeroase din faptele narate aici se
referã la viaþa pe care personajele au trãit-o  în România sau în alte
pãrþi ale lumii.

Aflatã la vârsta înþelepciunii, Getta Berghoff scruteazã realitatea
cu un ochi atent, dupã cum mãrturiseºte pe coperta patra a cãrþii
sale: “Tumultul vieþii, firea omeneascã, falsele convenienþe le primesc
ca pe un material brut. Acum, în disponibilitate de timp, contemplu
lumea cum aleargã cu paºi galopanþi pe un fir de aþã. Totul sub
semnul destinului.” Dupã cum remarca ºi Alexandru Mirodan în
succintul Cuvânt înainte al cãrþii, ºi în aceste povestiri frapeazã rolul
pe care destinul îl joacã în viaþa personajelor. O femeie egoistã e
istoria unei emoþionante poveºti de dragoste, dar ºi a raporturilor
extrem de complexe din cadrul unui cuplu. În centrul naraþiunii stã
Lelia, cea care-ºi deapãnã, incitatã de nepoata sa, Atara, balerina,
amintirile. Pe scheletul unei povestiri de dragoste e narat, în fond,
destinul unei familii evreieºti de la sfârºitul celui de-al doilea rãzboi
mondial. Hotãrârea Leliei de a trece graniþa, clandestin,  împreunã cu
soþul ºi copilul spre ajunge la Viena ºi apoi în Ereþ Israel va duce, în
cele din urmã, la destrãmarea cuplului ºi la gãsirea adevãratei pasiuni
a femeii, prin întâlnirea cu Ioni, ghidul grupului de evrei. Dramele
umane se împletesc în mod firesc cu fericirea, ca în povestirea
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Dragoste ºi ingratitudine, în care Hana îºi regãseºte, dupã zece ani de
absenþã, copilul pe care-l pãrãsise. Clipele de dinaintea întâlnirii  sunt
un prilej de rememorare pentru cea care a ajuns în Israel, pe cãi
întortocheate, dupã ce plecase din România în Franþa la un congres,
solicitând azil politic. Meandre ale unui destin deloc singular, în care
femeia fugea în Occident, ceea ce însemna eliberare “de comunism ºi
de o cãsnicie nefericitã”. 

O istorie dramaticã se încheagã din frânturi de amintiri ºi în
povestirea Piersicul alb. Un bãtrân evreu îºi pãzeºte cu cerbicie pomul
din grãdinã, vandalizat de copiii cartierului. Pentru vârstnicul
proprietar, înflorirea de primãvarã a piersicului trezeºte mereu
speranþa iraþionalã a revenirii bãiatului dispãrut în luptele de pe
înãlþimile Golanului. Gestul bãtrânului nu e înþeles de toatã lumea. În
realitate, altoiul pomului a fost realizat de fiul dispãrut, la institutul de
cercetãri la care acesta lucra. Tot  lângã piersic avea sã se stingã, de
durerea pierderii fiului, ºi mama sa. Un arbore simbolic adãposteºte
sub coroana sa istoria unei familii dar ºi a unei naþiuni. 

Dramele evocate în aceste nuvele au ca punct comun istoria
agitatã a Israelului, cu personaje care privin, majoritatea, din
comunitatea evreilor români. Povestirile ºi nuvelele Gettei Berghoff, s-
au nãscut dupã cum mãrturiseºte autorea, “ din lungul drum din þara
de obârºie spre þara în care ne-am întors”. Legãturile prozei ei cu o
existenþã concretã sunt evidente chiar dacã toate aceste amintiri au
fost transfigurate, primind vibraþia artei autentice. Asemenea firului de
nisip în jurul cãreia se formeazã perla, toate aceste povestiri se
încheagã în jurul unui eveniment dramatic, privit retrospectiv, prin
filtrele amintirii personajelor. De aceea, aproape toate aceste proze
sunt scãldate într-un abur nostalgic, cufundate într-o baie de
sentimentalism pe care prozatoarea ºi-l tempereazã mereu. Getta
Berghoff e conºtientã cã realitatea e mai puternicã decât orice
imaginaþie, dar se fereºte sã procedeze la o transcriere brutã a unor
întâmplãri culese din realitatea imediatã. Fãrã prejudecãþi, scriitoarea
abordeazã ºi aspecte mai delicate ale vieþii, cum ar fi pasiunea
homoeroticã (în povestirea Secretul lui Rodin), observatã cu un ochi
de fin analist. Mozaicale, alcãtuite din fragmente ale unei memorii
sentimentale, dar ºi din aspecte ale vieþii actuale israeliene, prozele
Gettei Berghoff din volumul Pe firul de aþã (2006) ne redescoperã un
prozator de mare sensibilitate ºi generozitate artisticã. Cartea ei
demonstreazã cã arta povestirii rãmâne, chiar ºi pentru grãbitul om
modern, o inepuizabilã sursã  de fascinaþie. 
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Roxana GULICIUC

GÖRAN TUNSTRÖM. 
INTRE REALISM MAGIC ªI AUTOBIOGRAFIE

Literatura suedezã s-a remarcat pe plan
european ºi mondial datoritã diversitãþii stilurilor
abordate, ea fiind greu de închis în tipare
clasice. S-au observat astfel de-a lungul
timpului mulþi autori care au migrat de la un gen
la altul, oferind o perspectivã mult mai largã
asupra temelor fundamentale, cum ar fi cea a
morþii sau a dragostei.

Dintre toþi scriitorii suedezi, atunci când
vorbim de realism magic, de o lume
asemãnãtoare veacului de singurãtate trãit de
personajele lui Gabriel Garcia Marquez trebuie
amintit Göran Tunström. La fel ca Selma
Lagerlöf, care, de altfel apare în calitate de
personaj în numeroase din romanele sale, Göran Tunström este foarte
ataºat de orasul sãu natal, descrierea obiceiurilor ºi a familiilor din acea
zonã fiind adevãratul scop al cãrþilor sale. În spatele eroilor se aflã
oameni obiºnuiþi, rude sau prieteni ºi nu în ultimul rând figura obsedantã
a tatãlui, pe care autorul l-a pierdut la vârsta de 12 ani. În fiecare din
personajele sale, scriitorul suedez pune ceva din calitãþile tatãlui sãu,
continuând parcã dupã moarte dialogul cu acesta. De altfel, Göran
Tunström aminteºte acest lucru într-un interviu acordat doamnei
Margareta Garpe1.

A citi cãrþile acestui autor este ca ºi cum te-ai gãsi la infinit în faþa unui
copil care nu mai îmbãtrâneºte ºi care povesteºte cu acelaºi patos
despre viaþa ºi aventurile sale, despre familia pe care a avut-o, despre
tatãl absent. La limita între realism ºi fantastic, romanele lui Göran
Tunström aduc în luminã concepte precum ”autoficþiune” sau
”autobiografie”. Imaginea tatãlui îi este necesarã lui Göran Tunström care
numai prin acest dialog indirect se poate înþelege ca om, ca scriitor, îºi
poate forma o identitate proprie.

Dacã Pär Lagerkvist2 descria o societate din perspectiva unui
personaj malefic, la Göran Tunström, societatea în sine este maleficã,
dorind sã limiteze individul, sã-l închidã, sã-i distrugã personalitatea. De
aceea, pentru a supravieþui într-o societate în care valorile morale,
culturale, religioase nu mai au nici o importanþã (multe din eroinele
acestui scriitor suedez sunt abuzate sexual de cãtre rude sau suferã de
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diverse boli psihice), personajele lui Göran Tunström furã, ucid, mint,
sunt perfide. 

Literatura pe care o propune Göran Tunström este una asemãnãtoare
celei iniþiate de Pär Lagerkvist. Diferenþa majorã ar fi cã la Tunström nu
gãsim acea amprentã metafizicã sau religioasã atât de pregnantã, deºi
ea deþine totuºi un rol important în alcãtuirea personajelor3. Eroii din
romanul Hoþul sau cei din Oratoriul de Crãciun trãiesc într-un univers
predominant laic4, pãrãsiþi de semeni ºi uneori chiar de Dumnezeu. Ei
sunt în cãutarea unei pãci interioare, fugind de sentimentul de vinã ºi de
singurãtate5. 

Ideea de bazã a operelor lui Göran Tunström este aceea cã oamenii
s-au nãscut într-o lume greºitã, din care nu pot sã iasã ºi pe care nu au
ales-o6. Ar fi foarte multe de spus despre romanul modern al lui Göran
Tunström. Acest scriitor nu e cu siguranþã singurul valoros. Literatura
suedezã este, în fond, o literaturã colosalã. Opera lui Göran Tunström
este la urma urmei la fel de prolificã. Sã încerci sã o cuprinzi în câteva
pagini este o muncã ingratã ºi deloc uºoarã. Însã este o muncã care
produce o satisfacþie imensã celui care e pasionat de realismul magic ºi
de fantastic în general.

Note:
1 «Jag tror att pappa är grundtypen för mina figurer [...] Jag har förstått att

han nog ville bli författare. [...]  Jag fullföljer något.» In traducere: « Cred cã
tata este tipul de bazã pentru personajele mele.[...] Am înþeles cã el ar fi vrut
sã fie scriitor.[...] Eu acum îndeplinesc ceva ce trebuia îndeplinit.», Margareta
Garpe, ”Våra kroppar är märkliga katedraler”, in Ord och bild, 1983, p. 2.

2 Scriitor suedez important, care a primit Premiul Nobel pentru literaturã în
1951.

3 Sã nu uitãm ca tatãl scriitorului suedez era preot, iar religia l-a marcat
de-a lungul existenþei cel puþin din aceastã perspectivã.

4 Suntem rezervaþi în a afirma cã universul descris de Göran Tunström
este totalmente laic, deoarece în unele dintre romane precum Oratoriul de
Crãciun [Juloratoriet], Sfinþii geografi [De heliga geograferna], Fiul de preot
[Präsungen], divinitatea apare ca o temã centralã, ca un fond pe care se
deruleazã întreaga acþiune.

5 Magnus Florin, Marianne Steinsaphir and Margareta Sorenson,
Literature in Sweden, Stockholm, Svenska Institutet, 1997, p. 98.

6 ”Ingenting binder en, livet är ett provisorium, en leda. Man är fången i
nånting man aldrig valt.” , In traducere ”Nimic nu ne leagã, viaþa este
provizorie, doar o punte. Cu toþii suntem prizonieri în ceva ce nu am ales”,
Göran Tunström, Prästungen, Albert Bonniers Förlag, Stockholm, 1976.
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PARK Kyng-li (Coreea de Sud)

ILUZIE

Ki-sok lovea cu un ciocan, ca sã repare uºa de la bucãtãrie, când
l-a aruncat ºi a intrat brusc în camerã. A spus brusc:

“Cobor acolo. Am sã mã întorc.”
ªi-a schimbat hainele.
“Nu trebuie!” Chi-yong a vorbit cu asprime, pe când s-a ridicat. 
Doamna Yun s-a uitat pe rând la fiica ºi la ginerele ei.
“Cu ce am greºit, ca sã-mi fie fricã sã cobor?” Faþa lui Ki-sok s-a

înroºit de furie.
“Nu trebuie.” L-a apucat de mânecã. Ochii aceia ai lui care o

priveau, erau ca ochii unui animal rãnit. Chi-yong a privit în adâncul
lor. Ki-sok i-a îndepãrtat mâna ºi s-a întors, spunând:

“Cererea aceea de a deveni membru de partid e în mintea mea.”
“Ei bine, n-a fost acceptatã, nu-i aºa?”
“Chiar ºi aºa, asta mã deranjeazã.” 
“ .... “

Cu respiraþia grãbitã, Ki-sok ºi-a ridicat ochelarii.
“Americanii au aterizat atât de neaºteptat! Poate cã hârtia aceea a

fost lãsatã neatinsã. Dacã nu, ulterior ar putea apãrea necazuri.
Trebuie sã cobor ºi sã scap de ea.”

A împins-o într-o parte, dar ea stãtea din nou în faþa lui ca sã-i
blocheze calea.

“De ce eºti aºa de prost? La urmã, dacã se întâmplã ceva, îþi vei
asuma responsabilitatea?”

Doamna Yun a spus ezitant. “Dacã-i aºa,  trebuie sã se ducã. Ar fi
teribil dacã ceva ce poate fi oprit cu o mistrie, e lãsat pânã ce e nevoie
de o lopatã.”

“Nu, nu va reuºi. Trebuie sã stãm împreunã.”
“Ce ºtii tu despre asta, la urma urmelor?” A împins-o cu duritate la

o parte ºi a ieºit. Doamna Yun l-a urmãrit ºi a spus: “De ce nu te duci
cu bicicleta?”

“E prea mare deranjul. Merg mai bine pe jos.”
“Ei bine - trebuie sã te-ntorci repede.”
“Nu-þi face grijã.”
Lãsând bicicleta cum era în ºopron, el a pornit la drum. 
Sub protecþia întunericului, ultimii comuniºti dispãruserã din sat, iar

aceia care s-au ascuns au revenit. Armata O.N.U. ºi-a pus corturile pe
locul de joacã al ºcolii primare, care multã vreme fusese acoperit doar
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de ochiuri de apã în zilele ploioase, ºi de lumina soarelui în zilele
senine, fãrã  vreo umbrã a unei figuri omeneºti. Brusc, acest loc
pãrãsit a devenit o junglã. Tot felul de lucruri au þâºnit la suprafaþã ºi
pãreau sã fie clare ca formã ºi sunet. În piaþa deschisã rapid, tot felul
de mãrfuri au þâºnit în ºuvoi din lãzile de raþii. Copiii au alergat dupã
soldaþii coloraþi, strigând “Hello!” cu mâinile desfãcute.

În cealaltã parte a satului: “Ucideþi-i pe roºii! ªi pe femei ºi pe copii!
ªterge seminþia lor!”

Toþi cei care, vreme de 90 de zile, se ascunseserã ca ºi cârtiþele,
speriaþi de soare, au ieºit, strigând vorbele de mai sus.

Zgomotul care adusese cândva la tãcere pânã ºi dealurile ºi
râurile: “Ucideþi-i pe toþi reacþionarii! Duºmanii poporului care îºi varsã
ultimul venin, pãpuºi ale imperialismului american; nu lãsaþi nici unul,
tãiaþi-i pe toþi fãrã milã!” acum rãsuna ca: “Ucideþi-i pe roºii! ªtregeþi
seminþia lor!” Astfel, sângele cerea sânge. Soþia poliþistului care
trebuise sã se ascundã împreunã cu copilul nou nãscut, þipa acum
“Omorâþi-i! Omorâþi-i!”, cu buzele ei fãrã culoare, tremurânde. A
scrâºnit dinþii ºi s-a vãitat,  spunând cum, pe când se ascundeau într-
o noapte într-o colibã, a trebuit sã apese atât de tare mâna peste gura
copilului ce plângea, încât acesta aproape s-a sufocat.

Dincolo de râu, în direcþia spre Seul, mitralierele ºi artileria încã mai
bubuiau, iar aviaþia venea ºi pleca fãrã încetare. Spitalul, care fusese
folosit ca sediu al Propagandei Democrat Populare, a fost transformat
în Asociaþia de Tineret a Republicii.

“Bat din nou pe cineva?”
Doamna Yun a vorbit cu voce tremurãtoare. Dinspre biroul

Asociaþiei de Tineret veneau strigãturi ºi þipete. În camera întunecatã,
stãteau unul în faþa altuia, ascultând, privindu-se unul pe altul. 

“A mers pe jos, aºa cã nu s-a putut întoarce azi. Se va întoarce
mâine - tatãl lor, vreau sã spun.”

“Ai-goo!”
“Oah, ai-gooh!”
Dinspre biroul Asociaþiei de Tineret, tânguirile erau neîncetate.
“Depozitul spitalului e plin de ei. I-au prins chiar ºi pe cei care

fãceau mici comisioane pentru familiile roºilor ... ºi pe femeia de la
frizerie.”

Chi-song stãtea tãcutã, cu mâinile în jurul genunchilor.
“Cât aº vrea sã-l fi oprit sã se ducã... Cel puþin se va întoarce

mâine.” Doamna Yun a îndreptat pãtura ce-i acoperea pe copiii ce
dormeau. În lumina de la geamul spitalului de unde proveneau
þipetele, umbra rãchitei se miºca blând pe peretele magaziei lor.
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“Se spune cã fata care a cântat la petrecerea de bun venit sau cum
s-o fi chemând, pentru Armata Popularã, a fost prinsã ºi cã a fost
ridicatã ºi profesoara care a oferit buchetul. ªi cum se numea -
vicepreºedinta Ligii Femeilor sau cam aºa ceva - femeia aceea
scundã? N-a putut scãpa ºi se spune cã a încercat sã se sinucidã
sãrind în fântânã, când au prins-o. Au dezbrãcat-o, i-au pus vergele în
spatele genunchilor ºi au biciuit-o.”

Membrii Asociaþiei de Tineret, purtând banderole pe mâini, au
petrecut noaptea patrulând prin sat pentru siguranþa lui, iar terenul de
joacã al ºcolii, unde erau cantonate trupele ONU, era luminat ca ziua.
Zgomotul avioanelor în trecere n-a încetat  o clipã.

A doua zi, au venit spre casã doi bãrbaþi din partea Consiliului
satului.

“Trebuie sã depozitãm toate bunurile confiscate ºi am înþeles cã
aveþi o magazie mare. Mã aºtept cã ne veþi permite s-o folosim.

Doamna Yun s-a sforþat sã zâmbeascã ºi a deschis uºa sã le dea
voie sã intre.

“E destul de mare. Mã întreb de ce au construit o magazie aºa de
mare într-o casã particularã?” La auzul cuvintelor celui scund, cel înalt
a spus: “Cel care a construit iniþial casa avea o fabricã. Aºa cã a
construit-o sã depoziteze mãrfurile.”A privit-o cu atenþie pe doamna
Yun, ca pentru a spune “Ce fel de oameni sunteþi voi, la urma
urmelor?”

Ochii doamnei Yun pãreau sã spunã, “Nu vã pot spune cât de siguri
ne simþim acum cã v-aþi întors voi. Vã întrebaþi în legãturã cu ginerele
meu? Ah, e plecat la serviciu. Iar în ce o priveºte pe fiica mea, am fost
aºa de bolnavã încât a încercat sã rãmânã în casã toatã vara. Fratele
mai mare al ginerelui meu? Nu ºtiu nimic despre el. Dar n-am greºit
cu nimic.”

Prin uºile larg deschise, au început sã soseascã lucrurile. Maºini de
cusut, mese, grãmezi de haine, farfurii ºi boluri - lucruri de toate
felurile au fost duse înãuntru. 

“Când am pus o etichetã pe pian, fata aia blestematã se tot þinea
de mine, spunând “E al meu, mi l-a trimis mãtuºa din America.” Nu vãd
de ce o familie ca aceea vroia sã cânte la el, fiind roºii.”

“Un profesor de liceu, asta era tatãl copilului. S-a dus în Nord, ca
membru al vreunei misiuni. Oricum, se vede cã era roºu, nu?”

“Ha. Nenorociþii ãia roºii. Au etichetat lucrurile ca fiind proprietatea
unui trãdãtor ºi au împãrþit lucrurile între ei. Ce-au fãcut oameni ca
ãºtia cu fuste de catifea? Curvele alea de la Liga Femeilor le-au
îmbrãcat ºi s-au fluturat cu ele. Uf! Dac-ar fi acum aici, le-aº smulge-
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n bucãþi.”
Tinerii vorbeau în felul ãsta pe când cãrau lucrurile înãuntru.
“Hei! O sã se spargã. Ai grijã.”
“De ce, ce e ãsta?”
“Un stativ de oglindã... o oglindã.”
Imediat ce au pus lacãtul pe uºa magaziei ºi au plecat, Chi-yong a

ieºit repede ºi a blocat poarta, iar apoi a revenit în bucãtãrie ºi a
început sã toarne apã în cazan.

“De ce faci asta?”
Fãrã a scoate un cuvânt, Chi-yong se ducea ºi lua apã ºi o turna în

cazan de parcã ar fi înnebunit.
“Ce înseamnã asta?”
Ochii lui Chi-yong strãluceau când privea, dar faþa ei era palidã ºi

albãstruie ca ºi pielea de gâscã. 
“Kwang-i, cândva, cu mult timp în urmã, a existat o reginã,

care... “ Din camera alãturatã s-a auzit clar glasul fiicei sale Hi.
Chi-yong a aprins focul în sobã. Doamna Yun s-a ghemuit pe

veranda îngustã a bucãtãriei ºi s-a uitat în jos la ea. Faþa albãstruie a
lui Chi-yong nu a reacþionat, dar din când în când, ochii ei strãluceau
în flãcãrile care ieºeau din sobã. De îndatã ce au început sã se ridice
aburi din apã, ea a început s-o care în baie cu o gãleatã.

“Faci baie?” a întrebat doamna Yun aruncând o privire în baie. Chi-
yong a împins-o afarã ºi a închis uºa. 

“În toiul acestui dezastru - tu faci baie?” Doamna Yun s-a enervat.
Dupã ce a fost o clipã nervoasã, a revenit ºi s-a ghemuit din nou pe
veranda bucãtãriei.

“Când nici mãcar nu ºtim dacã e viu sau mort,  cum naiba tu poþi
sã faci baie?” Vocea doamnei Yun pãrea cã ea plânge. Un greier se
târa  încet pe podeaua bãii. Chi-yung s-a ghemuit lângã un bazin mare
ºi, fãrã a-ºi atinge trupul, a continuat sã-ºi spele neîncetat faþa.
Dincolo de geamul bãii îºi fãcuse cuibul un pãianjen, pe ramurile
copacului, iar acum era aºezat chiar în centrul lui, ca o încarnare a
rãului. Era mare ca un ghimpe de castan. Dintr-un motiv straniu,
pãianjenii au miºunat în jur toatã vara. Cuiburi în copaci , în rãchitã,
pe jgheaburi, pânã ce toatã casa a fost plinã cu ele. Chi-yong s-a
întins ºi a omorât pãianjenii scârboºi cu un bãþ,  deºi s-a temut sã nu
se rãzbune pe ea. Iar a doua zi, de unde de neunde, ei erau înapoi la
loc exact ca înainte. Chiar ºi acum, când veneau vânturile cele vechi,
cuiburile astea, care pãreau cã vor prinde ºi ucide fiinþele umane, erau
tot la locul lor. Trei frunze fuseserã prinse în cuib ºi întoarse ca ºi
capul, pieptul ºi trupul unei balerine, cu lujeri drept picioare subþiri. El
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s-a rãsucit, s-a oprit ºi s-a rãsucit din nou. 
“Ai-goo. Ce vom face? I-am spus sã nu o facã, dar el s-a dus. De

ce nu se întoarce? De ce? De ce?”
Dupã ce a plâns, ghemuindu-se pe veranda bucãtãriei, doamna

Yun s-a ridicat, ca ºi cum n-ar mai suporta nici o clipã.
Chi-yong! Draga mamii! Trebuie cã ceva nu e în regulã. Poate i s-

a întâmplat ceva, altfel ar fi acum aici.”
Doamna Yun a bãtut cu putere în uºa bãii. Chi-yong ºi-a spãlat fãrã

încetare faþa.
“Fã-l sã se întoarcã, fã-l sã se întoarcã  ºi-l voi ascunde, chiar de

va trebui sã tai o gaurã într-o stâncã. Fã-l sã se întoarcã ºi voi face
orice. Îl voi lua ºi voi zbura cu el la cer. Ah ... “ Chi-yong ºi-a rezemat
fruntea de marginea bãii ºi ºi-a frânt mâinile în timp ce plângea. “Cum
am putut permite sã se întâmple aºa ceva, cum am... “ Un copil care
trecea, þinând strâns un balon, iar în clipa urmãtoare, fãrã sã ºtie,
aproape inconºtient, i-a dat drumul; momentul când l-a lãsat pe Chi-
sok sã plece a fost exact ca acesta. Oricât s-a gândit nu ºi-a dat
seama de ce l-a lãsat - totul i se pãrea atât de vag ºi ireal.

În spaþiul acela gol, când Armata Popularã se retrãsese, iar
armata O.N.U. încã nu sosise, ca ºi cum s-ar fi transformat într-o cu
totul altã persoanã, Chi-yong îi vorbise cu entuziasm lui Ki-sok despre
un plan de viitor.

I s-a pãrut, mai mult decât oricând înainte, cã stãpânea cum se
cuvine viaþa, ºi cã avea o credinþã puternicã, la fel ca un cãlãtor care,
dupã îndelungi peregrinãri, revine acolo unde va trãi în continuare. A
vorbit despre faptul de a lãsa totul în urmã, când se va termina
rãzboiul ºi de a merge sã locuiascã pe o vale din munte; va construi o
colibã împrejmuitã cu un gard viu, va creºte albine, porci, va pune
capcane pentru animalele sãlbatice ºi va cultiva zarzãri ºi curmali - cât
de gustoase vor fi buruienile sãlbatice, ciupercile, struguri de munte ºi
murele! Chiar ºi acele de pin sunt comestibile.

“Da, da, s-o facem. În lumea asta turbulentã, cel mi bun lucru este
o inimã liniºtitã, chiar ºi într-o colibã.” Doamna Yun a dat afirmativ din
cap. Ki-sok avea o faþã inexpresivã, de parcã n-ar fi auzit nici mãcar
un cuvânt din ce a spus ea. 

“Dragã, tot ce ne trebuie ca sã trãim sunt apa, copacii ºi pãmântul.
N-avem nevoie de nici unul din lucrurile astea plictisitoare. Tãind
buºteni, poþi face strachini, iar din tufe poþi face coºuri - doar dacã-þi
pui capul la contribuþie, poþi face orice. Dragã!” Ea i-a atins genunchii.
Vroia sã-l atragã pe apaticul Ki-sok în propria ei lume. Dar, de fapt,
emoþia ei nu fãcea deloc parte din lumea ei normalã. Era o revoltã
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jalnicã împotriva sentimentului ei de neliniºte. Era iluzia soldatului
prins în deºert, fãrã un loc în care sã se ascundã din calea trupelor
duºmane care se apropie, a prizonierului condamnat închis între
zidurile cenuºii. Pe tot cuprinsul pãmântului, ei nu aveau unde merge.
Doar în locul acesta. Dintre ei trei, Chi-yong avea cea mai puternicã
presimþire a unei umbre înspãimântãtoare, a unui viitor pãtat cu
sânge.

Când a terminat cu spãlatul, Chi-yong a spus:
“Doar o clipã, mamã.”
ªi a dus-o în camera de zi. În celaltã camerã a auzit vocea lui Hi,

care o liniºtea pe Kwang-i, care plângea.
“Uite, dragã! ªtii, dacã plângi, armata Nordului va veni ºi te va lua

de aici. Eºti bãiat bun, nu?”
Chi-yong ºi doamna Yun s-au privit una pe alta. La vederea ochilor

roºii ºi umflaþi ai lui Chi-yong, doamna Yun a început sã þipe iar. “A
spus cã se va întoarce. De ce nu vine, Chi-yong?”

“Mamã!”
“...”

“Mamã, trebuie sã-þi revii - de dragul copiilor. Oricum, ce pot sã facã
unor oameni în vârstã ca tine?”

“Ce vrei sã spui?”
“Pentru moment, cei din sat nu ºtiu nimic despre cazul nostru, dar

trebuie sã fim pregãtiþi.”
“Sã fim pregãtiþi? Vrei sã spui, tu sã fii pregãtitã, nu?”
“N-ai cum ºti.”
Doamna Yun i-a aruncat o privire pãtrunzãtoare. Acum a înþeles de

ce fãcuse baie Chi-yong,  iar Chi-yong ºtia cã mama ei a înþeles. 
“Femeia aceea de la Liga Femeilor a fost dezbrãcatã ºi bãtutã.”

Asta a fost ceea ce ºi-a spus doamna Yun sieºi.
“Ai-goo, ooh, ooh - .” Vaietele doamnei Yun sunau la fel de jalnic ca

un vânt de iarnã ce mãtura o alee.
“Bunico! Bunico!”
Cu glasuri piþigãiate ºi picioarele tropotind pe podeaua de lemn, au

pãtruns în camerã copiii. Îndatã ce au vãzut-o plângând pe doamna
Yun,  s-au oprit, unul lângã altul ºi, cu feþe mirate, au continuat sã se
tragã de pulovere.

“Ai-goo, ooh, ooh ... “
Buzele lui Kwang-i au tremurat pânã ce a izbucnit în plâns. Hi l-a

cuprins pe fratele ei cu  mâinile sale mici ºi s-a uitat spre mama ei.
Chi-yong s-a uitat la Hi de parc-ar fi fost o strãinã. Ochii înspãimântaþi
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ai lui Hi nu s-au putut întoarce  în altã parte.
“Trebuie sã fie tata!”
Chi-yong sãrise deja înaintea þipãtului doamnei Yun. Din lobii

urechilor, zvâcnirea sângelui a fãcut sã i se înroºeascã faþa. La
sunetul porþii care era zgâlþâitã cu zgomot, doamna Yun a deschis uºa
glisantã. “Nu e el. Nu e tata... “  Sub poartã, acolo unde partea de jos
era ruptã, ceea ce se putea vedea nu erau pantalonii cei negri pe care
îi purta Chi-sok  când a plecat. Doamna Yun stãtea þinând încã uºa, în
timp ce sângele a fugit de pe chipul lui Chi-yong. Lacrimile atârnau pe
obrajii copiilor,   care-ºi þineau respiraþia. Poarta a fost zgâlþâitã iar cu
putere.

“Bine, vin.” Doamna Yun a scos un oftat violent ºi surprinsã, ºi-a
ºters repede faþa. A ieºit ºi a deschis  poarta ca ºi cum nu s-ar fi
întâmplat nimic ºi chiar a reuºit sã zâmbeascã puþin bãrbatului care
venise cu o treabã mãruntã la magazie. Era cel scund, cu mustaþã,
care mai fusese. Cu o expresie foarte solemnã, el a deschis lacãtul ºi
a intrat. Doamna Yun stãtea inexpresivã ºi aºtepta ca el sã-ºi termine
treaba ºi sã plece. ªi-a ridicat poala fustei sã se ºteargã la ochi. Dar
întrucât lacrimile tot mai veneau, ea trebuia sã la ºteargã continuu.
Omul a ieºit cu un mic pachet de haine. S-a uitat nervos în jur ºi apoi
a aºezat pachetul la picioarele lui ºi a închis uºa. Auzind zgomotul uºii,
doamna Yun a ieºit repede afarã. Afiºând o expresie nervoasã, el a
închis lacãtul. A luat pachetul ºi ºi-a tras umerii, atât cât i-a permis
statura lui scundã, dar nu prea ºtiind încotro sã priveascã, a privit în
sus, ca ºi cum ar fi discernut niºte picuri de ploaie de pe cerul gol ºi a
ieºit afarã pe poartã. Din nou, afiºându-ºi zâmbetul, doamna Yun ºi-a
frecat mâinile ºi a spus, “Apreciem munca dumneavoastrã.” Dincolo
de poartã, omul, privind atent în stânga ºi în dreapta, a plecat în
grabã. Chi-yong a desfãcut cordonul fustei sale ºi a fãcut mai multe
noduri din el. A pus înãuntru ceasul, inelul ei de aur, acul de aur pentru
pãr al doamnei Yun ºi chiar a luat de pe degetul ei un inel cu o piatrã
purpurie de alexandritã ºi l-a împins înãuntru.  

“Ce faci?” a spus doamna Yun, când a revenit în camerã. Chi-yong
cosese lucrurile înãuntru cordonului ca sã nu se miºte ºi i l-a înmânat
doamnei Yun.

“Pune asta în jurul mijlocului tãu.”
“Nu-mi place treaba asta. Dacã se va întâmpla ceva, aº prefera sã

murim cu toþii împreunã. N-am sã merg singurã... “
Chi-yong n-a dat semn cã auzise ceea ce a spus doamna Yun ºi,

deschizând un sertar, a început sã sorteze hainele copiilor. Le-a ales
pe cele mai noi ºi mai scumpe ºi, bucatã cu bucatã, le-a dat sã le
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îmbrace copiii speriaþi, pânã ce arãtau graºi ca niºte oameni de
zãpadã. 

“Mamã, trebuie sã-þi schimbi ºi tu hainele. Îmbracã cât poþi de
multe... vremea e tocmai pe punctul de a se rãci. ªi pune deasupra
jacheta cea nouã.”

“De ce numai eu? Trebuie sã murim toþi laolaltã. Pentru ce altceva
sã trãim?

“Cine a spus cã voi fi luatã? Trebuie sã încetezi sã þipi ºi sã-þi revii.
E pentru orice eventualitate...”  Spunând asta, Chi-yong s-a aºezat
lângã fereastrã ºi nu s-a mai agitat. Cei doi copii, ca niºte oameni de
zãpadã, ºi doamna Yun purtând cordonul erau încremeniþi cu toþii.
Lumina soarelui intra prin fereastra de vest. S-a auzit un zgomot de
picioare la poartã. Doamna Yun a deschis geamul ºi a privit afarã. Chi-
yong era ca o stanã de piatrã, incapabilã sã se miºte. Zgomotele la
poartã au continuat, iar niºte voci bãrbãteºti strigau cu putere

“Deschideþi poarta!”
“Da, da, vin.” Dar glasul doamnei Yun suna ca al unui þânþar ºi

simþea cã se  înneacã cu flegma din gât. Un membru al Asociaþiei de
Tineret ºi doi bãrbaþi mai în vârstã au venit înãuntru. Tânãrul, purtând
pantaloni militari, privind cu asprime, a spus  “Unde s-a dus stãpânul
casei?” Chipul doamnei Yun a devenit pãmântiu

“S-a dus... la birou.”
“Ce birou? Huh, n-are rost sã vorbesc cu tine. Spune fiicei tale sã

iasã afarã.”
Chi-yong stãtuse pe hol ºi a ieºit.
“Eu sunt. Ce vreþi sã ºtiþi?”
Unul dintre bãrbaþii mai în vârstã cu pãrul tuns scurt, purtând un fel

de costum negru ca ºi cel al feroviarilor, a fãcut un pas în faþã. “Eºti
soþia lui Ha Ki-sok, nu-i aºa?

“E adevãrat.”
“Noi am venit de la fabrica Inchon, Ha Ki-sok a fost acasã, nu?”
“Nu.”
“A venit la Inchon ºi apoi a plecat. Eºti sigurã cã nu-i cu adevãrat

aici?”
“N-a venit aici. Dacã vã îndoiþi, puteþi percheziþiona casa.”
Copiii ieºiserã ºi ei ºi o þineau de fustã. Cei doi muncitori ºi-au ºoptit

ceva unul altuia. Pãreau c-au renunþat la ideea de a percheziþiona
casa ºi în schimb au spus: “În cazul ãsta, mi-e teamã cã va trebui sã
veniþi cu noi.”

Doamna Yun a ieºit în faþã ºi a þipat: “Nu puteþi face asta!”
“Noi suntem doar trimiºi. Ordinele noastre sunt cã dacã Ha Ki-sok
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nu e aici, trebuie sã o ducem cel puþin pe soþia lui”, a spus bãrbatul
care purta o pereche de pantaloni de bumbac uzaþi, care se încrunta
în timp ce vorbea.

“Huh, deci toatã familia asta este de roºii.”
Membrul Asociaþiei de Tineret s-a uitat de jur împrejurul camerei de

zi ºi, bãgându-ºi ambele mâini în buzunare, a scuipat.
“Ce infracþiune a comis fiica mea, ca sã o luaþi?”
“Nu e treaba noastrã. Noi nu facem decât sã îndeplinim ordinele de

sus”, a spus bãrbatul tuns scurt, urmãrind din privire expresia de pe
chipul tânãrului.

“Nu puteþi face asta. Nu puteþi - nu copilei mele.”
“Totul conform dorinþei tale?”
Tânãrul a privit spre doamna Yun cu o faþã pãtrunzãtoare. Chi-yong

s-a întors în camerã, ºi-a luat jacheta ºi a ieºit.
“Sunt gata sã mergem.”
Stând pe trepte, ºi-a îmbrãþiºat copiii, pe amândoi deodatã. “Mami

se va întoarce curând!”
I-a lãsat de la piept ºi a plecat. Doamna Yun a þipat ºi a spus, în

acelaºi timp, “Oameni rãi. Oameni rãi!” , “Mãmica noastrã, de ce ne
duceþi mãmica? Nu o duceþi cu voi!”

Hi a þipat, þinându-se de fereastrã. Cei doi au ezitat ºi s-au oprit.
Chi-yong s-a întors ºi a fugit înapoi la copii.

“Mami se va întoarce cu adevãrat.”
Întregul corp al lui Chi-yong tremura când a luat copilul. În timp ce

Chi-yong a ieºit pe poartã, vãicãrelile doamnei Yun, þipetele furioase
ale lui Hi, cuvintele “oameni rãi!” ºi sunetele plânsului lui Kwung-i au
urmat-o.

(extras din  “Piaþa ºi câmpul de luptã”)

În româneºte de
Dan BRUDAªCU
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Thomas OWEN (BELGIA)

OMUL CARE M-A UCIS…

Moartea celorlalþi este ºi moartea noastrã…
Jean REVERZY

Buchanan o avea întotdeauna în faþa ochilor pe aceastã þigãncuºã
cu ochii ca focul, care sosise în urmã cu câteva zile, într-un convoi de
vreo zece rulote, în mijlocul unui trib de rude ºi prieteni, într-un fel de
mascaradã abjectã ºi viu coloratã. 

Se aciuiserã la intrarea în sat, pe un teren în paraginã, ºi s-au
împrãºtiat imediat prin împrejurimi. Bãrbaþii, cei care nu se ocupau de
cai, plecau la pescuit în Ourthe, iar femeile îºi gãseau rostul în
pungãºii mãrunte ºi cumpãrãturi.

Buchanan, care îi privea instalându-se, fu descoperit de o
puºtoaicã de vreo doisprezece ani, un diavol mic ºi negricios, cu faþa
ascuþitã, cu ochii calzi ºi zâmbitori, care þinea neapãrat sã îi ghiceascã
în palmã. Nu reuºea sã se debaraseze de ea. Era insistentã,
“lipicioasã” ºi gãlãgioasã. În rochia ei de lânã lãlâie ºi decoloratã,
pãrea o micuþã vrãjitoare. I se agãþã de încheietura mâinii cu o
insistenþã agasantã. 

El trebui sã ridice mâna asupra ei, pentru a o face sã plece. Ea se
feri de palma lui, râse insolent ºi fugi ca un iepure. Se cãþãrã agilã pe
un povârniº ºi începu, de acolo, sã arunce în el cu pietre ºi bulgãri de
pãmânt uscat. 

Îl lovi în faþã, iar el, cuprins de furie, luã o piatrã rotundã ºi o aruncã
cu putere în direcþia fetiþei agresive. Ea se aruncã la pãmânt pentru a
se proteja ºi nu mai fãcu nici o miºcare. Fãrã îndoialã, stãtea la pândã,
ascunsã între ierburile înalte.

Buchanan fãcu cale întoarsã ºi reveni acasã, amuzat ºi uºor furios.
Aici constatã, stupefiat, cã îi lipsea ceasul de la mânã. 

Nu se îndoi nici o clipã cã autoarea era ea, dar se întoarse totuºi la
locul în care þigãncuºa îl acostase cu insistenþã. Poate cã ceasul se
desprinse în momentul în care încerca sã scape de ea. Deºartã
speranþã!

Ce era de fãcut în aceste împrejurãri, cu asemenea indivizi? Sã
tune ºi sã fulgere împotriva ºatrei, a borfaºilor ºi a strãinilor?
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Adevãrul dinlãuntrul lui, pe mãsurã ce se gândea la el, îi apãrea
mereu modificat, mereu travestit. Poate cã îºi pierduse ceasul mai
devreme acolo sau în altã parte. De ce aruncase puºtoaica cu pietre
în el? De ce avusese el acest reflex înjositor de a-i rãspunde la fel?
Doar nu îi ceruse resturile de mâncare.

Rãmase acolo cu eºecul lui ºi cu mânia revenitã.

***
Era treaz sau nu?  O zi gri ca plumbul topit lumina slab camera. Ea

stãtea dreaptã, neclintitã  la capãtul patului. O fetiþã firavã de vreo
doisprezece ani, cu faþa lunguiaþã, ca a puilor de vulpe. Îl trãgea de
mânã ca sã-l facã sã iasã din pat. De abia atunci, realizã cã era treaz,
iar aceastã prezenþã neaºteptatã îl stupefie. 

 ̄Vino, spuse ea, sa þi-l arãt pe omul care m-a ucis.
¯ Ce faci aici? Cum ai intrat? Si mai întâi dã-mi ceasul înapoi!
Dar deja imaginea vizitatoarei se volatiliza. Ea deveni transparentã,

apoi dispãru total.
El ezitã. Apoi se culcã la loc.
¯ Este un vis, se gandi el.
Dar o datã în picioare, îmbrãcat, îºi aminti cu o claritate perfectã

faþa aceea micuþã ºi ascuþitã, ale cãrei trãsãturi erau fixate la modul
plastic în el. 

Ea se întoarse sã îl surprindã a doua oarã, la sfârºitul dupã amiezii.
El mergea spre râu sã verifice capcana pe care o pusese pentru vidre.
Cobora cu prudenþã drumul dificil. O ploaie recentã înmuiase puþinul
pãmânt sterp care acoperea solul stâncos ºi care, pe anumite porþiuni,
era foarte alunecos.

O zãri lângã marele stejar. Îl aºtepta, chircitã între rãdãcini, ºi se
ridicã brusc la apropierea lui. Era aceeaºi, dar foarte palidã. Un firicel
de sânge cursese ºi i se uscase pe tâmplã. Spuse:

 ̄Trebuie sa vii. Vreau sã þi-l arãt pe omul care m-a ucis.
¯ Explica-mi…
Dar ea pornise deja, trãgându-l dupã ea. Se grãbea sã coboare în

direcþia râului care curgea leneº, fãcând sã foºneascã stuful de pe
mal. În partea mlãºtinoasã, unde pãmântul luat de ploi formase, de-a
lungul malului, un fel de smârc ierbos, picioarele fetiþei se înfundarã
brusc, iar ea se retrase îngrozitã. Vãzu cã fetiþa nu mai avea decât un
pantof, încheiat la o gaicã. Celãlalt fusese înghiþit de nãmol.

Fetiþa ezita sã porneascã din nou ºi îl privi descumpãnitã. Trãia o
stare de panicã ce îi dãdea un aer încântãtor. Dar cum sã scormoneºti
acest noroi moale, în cãutarea unui pantof pierdut?! El rãmânea
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nemiºcat, în aºteptare, tulburat într-un mod ciudat. 
Apoi ea se hotãrî brusc ºi îi fãcu semn sã o urmeze. O pasãre

albastrã trecu rapid deasupra apei. În timp ce îi privi zborul, fetiþa
dispãru de lângã el…

***
El uitã de capcana pentru vidre ºi se întoarse acasã, gânditor.

Constatã cã þiganii îºi adunaserã ºatra ºi odatã cu asta luarã cu ei
secretul ºi fructul rãpirilor lor, nelãsând în urmã decât dâra lungã ºi
neagrã a unui foc din lemne. 

Dupã cãderea nopþii, ea apãru a treia oarã. De afarã, bãtea cu
pumnul în oblonul geamului de la camera lui. Buchanan sãri din pat,
neºtiind cine l-ar fi putut, la ceasul acela, trezi din somn. 

¯ Cine e? 
¯ Sunt eu. Repede! Omul care m-a ucis nu e departe.
Se îmbrãcã în grabã ºi o vãzu pe prag, într-o razã a lunii. Ea îi pãru

mai lividã, mai mãrunþicã încã ºi mai ascuþitã. Îi apucã mâna cu
mânuþa ei rece. Pornirã cu paºi mari. Ea þopãia curajoasã. Lui
Buchanan i se pãrea cã aceastã mânuþã care îl trãgea avea o rãcealã
de mort. 

La ora aceea, satul era adâncit în somn. Cuplul ciudat pe care îl
formau punea pe fugã bizare siluete de pe pereþii albi ai caselor. 

Dincolo de acest calvar, pe drumul spre Franþa, se zãrea o clãdire
izolatã, în care mai lucea încã ã luminã tristã. Loc rãu famat, unde se
adunau pungaºi ºi hoþi de vite, negustori de fier vechi ºi tãinuitori de
antichitãþi. 

Se apropiarã de fereastra joasã. Din locul unde erau se puteau
vedea, înãuntru, trei bãrbaþi ºi o femeie, ocupaþi sã bea ºi sã râdã. 

Obsedanta fetiþã îl arãtã pe unul dintre ei, dupã ce îi fãcu un semn
cu cotul însoþitorului ei. Dupã ce l-a identificat pe “cel care a ucis-o”,
ea cãzu brusc ºi împietri moartã, cu fustiþa impudic  ridicatã deasupra
picioruºelor subþiri. Ea trecuse bariera spre lumea cealaltã, lumea
nefiinþei. Buchanan se simþi învestit cu datoria de a fi justiþiar ºi de a o
rãzbuna. Fãrã a mai sta pe gânduri, bãtu la fereastrã. Înãuntru se
petrecu o adevãratã busculadã. 

Oamenii, ostili, brutali, îl întâmpinarã pe intrus fãrã menajamente,
cu insulte ºi gesturi ameninþãtoare. 

Dar se oprirã brusc în faþa micuþei moarte cu picioarele pline de
noroi, întinsã pe pãmânt. 

Bãrbatul pe care fetiþa îl arãtase cu o clipã mai devreme cu degetul
stãtea nemiºcat, îngrozit, în faþa micuþului cadavru. Era un personaj



92

înfiorãtor, pe care oricine îl ghicea îndatã ca fiind o brutã mediocrã ºi
laºã, cu chipul îngrozit, încãrcat de broboane de sudoare. Fiecare îl
privea, lãsând sã se întrevadã spaima de a înþelege. Vinovatul arãtat
se aºezase cu toatã greutatea pe prag, speriat, cu capul în mâini. 

Atunci Buchanan înaintã, îl bãtu uºor pe umãr, îl prinse de
încheietura mâinii ºi îi smulse ceasul pe care îl pierduse.

Patroana intrã o clipã în casã, alertând toatã lumea, apoi se
întoarse cu o faþã de masã în carouri. Acoperi cu ea corpul copilei. Sub
acest cearºaf mortuar improvizat, trupul avea de-abia dimensiunea
unei sticle…

August, 1991

Traducere din limba francezã de 
Camelia-Meda MIJEA

Thomas Owen este un scriitor belgian de primã mãrime, nãscut la
Louvain în 1910 ºi decedat în 2002. Atras la o vârstã fragedã de
suprarealism ºi marcat de întâlnirea, la vârsta de ºaisprezece ani, cu
prozatorul Jean Ray, scrie nuvele fantastice, gustate de marele public.
Scrierile sale provoacã o senzaþie de groazã, de mister profund, care
ºocheazã cititorii. Întâmplãrile se petrec într-un decor îngrozitor, dar
foarte realist, ceea ce le conferã autenticitate ºi trezeºte interesul într-
o asemenea mãsurã, încât este aproape imposibil ca o nuvelã de-a sa
sã mai poatã fi lãsatã din mânã înainte de aflarea deznodãmântului,
care de altfel e mai mult sugerat, rãmânându-i cititorului sarcina de a-
ºi imagina finalul unor poveºti absolut insolite. 
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Ismail KADARE (Albania)

Ismail Kadare s-a nãscut în
anul 1936 la Gjirokastra, în
Albania. ªi-a fãcut studiile primare
ºi secundare în oraºul natal. A
studiat limbi ºi literaturi strãine la
Facultatea de istorie ºi filologie din
Tirana, continuate la Instutul Gorki
de literaturã universalã din
Moscova. A debutat ca poet, dar, în
1963, la doar 27 de ani, i-a apãrut
romanul Generalul unei armate
moarte, roman care i-a adus un
neaºteptat prestigiu ºi recunoaºtere pe plan naþional. El a fost urmat
de Nunta (1968), Castelul (1970), Cronica în piatrã (1971), Iarna
cea mare (1977), Podul cu trei arcuri (1978), Aprilie însângerat
(1978), Despre cântecul cavalerilor (1979), Autobiografia
poporului în versuri (1980), Doruntine (1980), Palatul viselor
(1981), Concertul (1988), Primãvarã albanezã (1991), Piramida
(1991), Umbra (1994), Legenda legendelor (1995), Dialog cu Alain
Bosquet (1996), Timpuri barbare: din Albania la Kosovo (1999),
Flori îngheþat de april (2000), Elegie pentru Kosovo (2000), Flori
de primãvarã, îngheþ de primãvarã (2002), Dosarul despre H
(2002), Succesorul (2006).

În timpul regimului comunist al lui Hoxha, a luptat, cu mult curaj,
împotriva totalitarismului ºi a realismului socialist. Numele sãu a fost
adesea menþionat între ale posibililor candidaþi la Premiul Nobel
pentru literaturã, premiu ce nu i-a fost, însã, acordat.

În 1991 emigreazã la Paris, unde locuieºte, împreunã cu familia, ºi
în prezent. Romanul sãu Concert a fost declarat, în 1991, cel mai bun
roman al anului de cãtre revista francezã de literaturã Lire.

Opera lui Kadare a fost tradusã în peste 40 de limbi din întreaga
lume, fiind considerat unul din clasicii literaturii universale a 
secolului XX.

În perioada 26-29 septembrie 2000 Ismail Kadare a participat la
Forumul pentru literaturã, organizat, la Seul, de Fundaþia Daesan,
unde a rostit o scurtã alocuþiune, de interes ºi pentru cititorii revistei
noastre, credem, pe care o redãm, în continuare:
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RELAÞIA AMBIGUÃ DINTRE 
LITERATURÃ ªI VIAÞÃ

Întotdeauna se spune cã viaþa este izvorul literaturii. E adevãrat.
Dar eu cred cã, în acelaºi timp, e o mare diferenþã între viaþã ºi
literaturã. Viaþa poate fi izvorul literaturii, însã ea poate fi ºi duºmanul
ei. Dacã intrã de-o manierã crudã ºi abuzivã în literaturã, ea o poate
distruge.

În teatrul antic grec exista corul. Acesta era un fel de spectator care
vorbea. Spectatorii nu aveau dreptul de a vorbi ºi interveni în timpul
reprezentaþiei. La origine, publicul era zgomotos, striga ºi intervenea
dupã plac în timpul spectacolului. Autorii dramatici au suferit mult din
aceastã cauzã ºi de aceea ei au creat corul. Ei ºi-au imaginat cum ar
fi putut reacþiona spectatorii faþã de cutare sau cutare act al
personajelor. Deci, corul era reprezentantul publicului, care fãcea
comentarii în numele cetãþenilor.

Poetul ºi dramaturgul german Friedrich von Schiller a spus cã în
teatrul grec corul era un zid de protecþie. De fapt, literatura are nevoie
sã se apere de viaþã, de oameni, de spectatori, de cititori. Prin asta
vreau sã subliniez elementele negative care diminueazã calitatea
literaturii. Asta nu priveºte criticile constructive din partea numeroºilor
cititori. E la fel ºi cu viaþa. Literatura trebuie sã ºtie sã se apere de
gusturile vulgare ale epocii ºi sã refuze sã se supunã legii pieþei.

În regimul comunist, comuniºtii au vrut sã distrugã acest zid. Ei au
fãcut multã propagandã în sensul cã poporul trebuia sã ia parte la
scrierea literaturii ºi cã toatã lumea putea scrie un roman, o piesã de
teatru etc. Aºa ceva s-a întâmplat mai ales în China. Era un mod de a
eclipsa ºi distruge literatura. Are un aer democratic, însã e demagogie
crasã. Mai mult, e o crimã împotriva literaturii. Dacã toþi ar scrie
romane, literatura ar dispãrea, iar nivelul ei, în mod firesc, ar fi extrem
de redus. În epoca lui Mao Ze-dong, comuniºtii chinezi au vrut sã
realizeze aºa ceva în timpul revoluþiei culturale. Ei au gãsit un mijloc
de a ucide literatura. Au inventat slogane pseudo-democratice,
pseudo-populiste.

Literatura nu are acelaºi calendar ca viaþa. Ea se supune propriului
ei calendar. Ea cunoaºte calendarul vieþii, însã îl cunoaºte relativ. În
viaþã pot avea loc evenimente mãreþe, cum ar fi Revoluþia Francezã;
dar asta nu conferã literaturii o dimensiune majorã. Dimpotrivã, existã
evenimente abominabile de care literatura profitã, cum ar fi crimele ºi
omorurile. Acestea sunt inutile sau rareori utile, ca în cazul asasinãrii
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dictatorilor. Dar majoritatea operelor literare se inspirã din crime ºi din
evenimente negative.

Tragedia lui Shakespeare, Macbeth, reprezintã una din
capodoperele umanitãþii. Or, povestea acestei drame e foarte simplã:
Macbeth l-a invitat la masã pe regele Scoþiei, Duncan, ºi l-a asasinat.
Aceastã poveste atât de banalã ºi de neînsemnatã a dat naºtere unei
piese care este unul din vârfurile literaturii, ceea ce ilustreazã faptul cã
e posibil sã creezi opere mari din incidente lipsite de importanþã.

Potrivit unor opinii, descoperirile tehnice vor juca un rol important în
dezvoltarea literaturii. Eu sunt, însã, împotriva acestei idei. S-a spus
cã descoperiri tehnice ca radioul, televiziunea, calea feratã, aviaþia
etc. au influenþat literatura. Nu e adevãrat. În literaturã e important sã
faci o descoperire interioarã, nu descoperirea exterioarã a lumii.
Aselenizarea pe lunã nu reprezintã nici un interes pentru literaturã.
Unii au crezut cã prezenþa umanã pe lunã va schimba poezia, însã
mersul pe lunã n-a jucat un rol major în literaturã. Azi, unii se
neliniºtesc în legãturã cu viitorul literaturii datoritã dezvoltãrii
internetului. Eu nu cred aºa ceva. Internetul nu poate înlocui marea
literaturã, adicã literatura de calitate.

Pentru mine, ca scriitor, cea mai mare descoperire a omenirii e
inventarea infernului. Infernul, aceastã maºinãrie teribilã, se situeazã,
în acelaºi timp, la baza civilizaþiei umane. Neglijãm faptul dacã în
aceastã lume el existã ºi unde va exista. ªtim unde se aflã piramidele
din Egipt ºi unde e situat Auschwitz-ul. Infernul e prima mare maºinã
pe care a inventat-o omenirea. El e mult mai important pentru
literaturã în raport cu toate celelalte invenþii tehnice deoarece reflectã
conºtiinþa ºi vinovãþia omului.

Literatura e enigmaticã. Ea face parte din istoria ascunsã a
omenirii. Ea ne aratã o altã versiune a istoriei pe care o cunoaºtem.
Este o istorie paralelã a umanitãþii, dar ascunsã ºi misterioasã.
Literatura ar fi, într-o oarecare mãsurã, o proiecþie a vieþii, dar a unei
vieþi speciale, mai intime. Lumea literaturii e diferitã de cea în care
trãim. Literatura care nu e decât proiecþia vieþii timpului provine dintr-
un realism vulgar, al mediocritãþii.

Prezentare ºi traducere de 
Dan BRUDAªCU
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MERIDIANE LIRICE:  Andrei FISCHOF (Israel)

SONET

Ascuns în cuºca mea dintre cuvinte
aºtept sã-mi treacã vara, ca un vis
ºtiut din vreme, un portal deschis
spre cerul pleoapa marii vrînd s-o-alinte.

Aici sînt dar, ca un popas prezis
în plin deºertul gîndului ce minte,
iar gratiile cuºtii-mi prea cuminte
ferestre-s timpului meu indecis.

Ziua ºi noaptea, douã cîte douã,
acoperiº ºi streºini sînt cînd plouã
în somnul meu flãmînd, febril.

Privindu-mã-n oglinda mãritoare
a vechilor uimiri, rãmas-am oare
acelaºi netãmãduit copil ?

HÂRTII NESCRISE, FRUNÞI FÃRÃ SUDOARE

Hârtii nescrise, frunþi fãrã sudoare,
Vechi sãrbãtori în sângele meu ard.
Cuvintele în mine cresc un gard
ªi nimenea în locul meu nu moare.

Ades, privind în sufletu-mi bastard,
Reci turnuri vãd, ca-n bolþile de sare
Din ocna munþilor pândind spre mare
Cu verdele pãdurii-n chip de fard.

Dar trenuri trec spre þinte ca de fum
Iar eu, bãnuitor, rãmân în urmã,
ªi drumurile-astfel, încet, se curmã.

Mai poate ceaþa sã mã doarã-acum
ªi frunza chiar, cãzând, sã mã mai mire:
Acelaºi sunt, iubirea mea iubire.
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TREZIT ÎN PATUL CE ASCUNDE

Trezit în patul ce ascunde
Rotunde urmele de vis,
Strãin îmi sunt cu ele-nchis
Ca zarul într-un joc de runde,

Strãin, îmi amintesc de mine,
Cel mult dorit, de prieteni plâns,
Când cercul mâinilor, prea strâns,
În ei gãsea luciri strãine.

Aici sunt, nu-s nici prea departe,
Dar ce am vrut sã fiu, nu sunt,
Nici ceilalþi cum au vrut: nu-s frânt

Nici de coperþile deºarte,
Cu vagi virtuþi ºi false vini,
Îmbrãþiºate,crengi ºi spini.

CA UN COPAC
(SONET)

Cînd morþii mei mã cautã în vise,
Încerc sã fug, dar, împietrit de teamã,
Simt prãbuºirea-n mine cum mã cheamã
Nãscînd revolta verbelor nescrise

Uitate-n densa, neºtiuta vamã
A trecerii prin faptele prezise.
Ecouri vagi de prea-solemne misse
Se-nghesuie-n ciudata panoramã

Învãluindu-mi somnul treaz de fricã
De ºoapta morþilor mei, cînd mã strigã,
Dar eu, propriul meu ostatec, tac,

Cu-un dor ciudat sã fiu trezit de alþii,
Înconjurat ca-un lac de munþii-nalþii,
Sã tac, reproº spre ceruri. Ca un copac.                                        
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Societatea noastrã, prin
specialiºtii pe care îi are
poate realiza o mare
varietate de maºini-unelte ca:
- maºini de rectificat
- maºini de alezat
- maºini de gãurit în

coordonate
- maºini de frezat
- maºini de honuit
- maºini de turnat sub

presiune
- maºini de prelucrat prin

electro-eroziune
- maºini ºi agregate la temã
- centre de prelucrare
- strunguri automate ºi 

cu comandã numericã

S.C. HIDROMAR S.R.L.
este o societate cu 
capital integral românesc.

Colaborãm cu parteneri
din Germania, Franþa,
Italia, Ungaria, Elveþia,
precum ºi cu cele mai
importante societãþi
comerciale româneºti din
domeniul construcþiei de
maºini-unelte

Str. Fabricii de Chibrituri 9A
400254 Cluj-Napoca
Tel: 0040-264-436690
Fax: 0040-264-455504
E-mail: hidromar@xnet.ro
Web: www.hidromar.ro
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pppprrrroooodddduuuucccceeee::::

- suporturi alveolare pentru ouã
- hârtie igienicã din maculaturã: semifabricat ºi produs
finit
- hârtie tissue din celulozã purã pentru: hârtie igienicã,
ºerveþele, batiste, prosoape
- confecþii din hârtie tissue gama PUFINA: hârtie igienicã,
prosoape de bucãtãrie, ºerveþele.

Pentru informaþii vã rugãm sã ne contactaþi 
la sediul societãþii -

Petreºti. str. 1 Mai nr. 1, jud. Alba
Tel: 0258-743624; 743535

Fax: 0258-743625
E-mail: elena_silas@peharttec.ro
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