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Din poezia lumii

Aleksei KRUCIONÎH (1886-1969)
În prezentarea şi traducerea lui Leo BUTNARU 

Dacă te tot
zbaţi dar

rima-nrăita
nicicum nu-ţi

iese
Du-te de-i

scuipă
amicului pe
roza-i vestă

Şi-n gâtlejul
tău vor

prinde-a
dansa butuci

diamantini
Şi se vor

rostogoli
consonanţele
loviturilor în

dinţi
Precum de pe

Olimp  
o bicicletă.

În anul 1912, în poezia rusă se naşte (e
născut!) un monstruleţ – de/din cuvinte, fireşte, –
fiară nespus de „agresivă”, ce trezeşte-aţâţă-
provoacă cele mai diverse reacţii, într-un
diapazon cuprins între nedumerire şi blestem,
curiozitate şi aprobare admirativă, în toate astea
însă dominând confuzia, ca amestec de
stupefacţie şi estetică, entuziasm revoluţionar (în
artă) şi derută, perspective (parcă) şi totală
absenţă a acestora... Monstruleţul, fiara suna-
„urla” astfel:

Dîr bul şcil
ubeşciur 
skum 
vî so bu 
r l ez – 
fiinţă de cuvinte născută-semnată-„asmuţată”

de Aleksei Eliseevici Krucionîh, ca ieri învăţător
de provincie, născut, în februarie 1886, în satul
Olevka din gubernia Herson, într-o familie de
ţărani, absolvent al Şcolii de Arte din Odessa. În
foarte scurt timp, s-a dovedit că monstruleţul-fiara
de cuvinte sau, în aceeaşi măsură, din...

anticuvinte (poate că şi: antecuvinte – ca pre-
cuvinte) nu e unul/una ce încolţeşte, sfâşie,
dărâmă, chiar otrăveşte, ziceau unii, ca
scorpionul sau vipera, ci – din contră – ar avea
incontestabile calităţi de ctitor, deoarece tocmai
cu Dîr bul şcil se consideră a fi fost lansat un nou
limbaj, zis transraţional (transmental), în
originalul albiei sale ruseşti numit  zaumnaia reci
sau, mai simplu, zaum’. 

Până la acel an de (diz)graţie, Aleksei
Krucionîh participase la activitatea unor cercuri
marxiste, în 1905 fiind arestat pentru păstrarea
literaturii ilegale (...faţă de care, peste 7 ani,  mica
şi ne-tandra sa  fiară de cuvinte avea să se
dovedească incomparabil mai periculoasă!). În
acea perioadă, face cunoştinţă cu David Burliuk,
nume celebru de reformator în arta plastică
rusească, deloc mai puţin dotat şi cu har literar,
supranumit Tatăl futurismului rus. În toamna
anului 1907, fostul învăţător de gimnaziu se
stabileşte la Moscova, unde participă la expoziţia
de pictură „Impresioniştii”, urmată de o alta,
„Cununa”, la Herson, de aici încolo colaborând la

revista „Budilnik” (Deşteptătorul) şi alte publicaţii
periodice. Începând cu anul 1910, Krucionîh este
unul dintre protagoniştii grupului „Ghileea” (în
traducere din greaca veche – silvana/ păduroasa,
precum se numise o regiune din Sciţia). În
fruntea grupului se afla David Burliuk, colegii săi
mai fiind Velimir Hlebnikov, Benedikt Livşiţ, Elena
Guro, Vasili Kamenski, Vladimir Maiakovski ş.a.
De fapt, „Ghileea” a fost întâia şi cea mai radicală
grupare a (cubo)futurismului rus, în cadrul căreia
este  lansat celebrul manifest scandalos O palmă
dată gustului public.

În timpul comunismului, creaţia lui Aleksei
Krucionîh serveşte doar de ilustraţie a
undergoud-ului epocii staliniste. În anonimat,
sărac şi uitat de lume, avangardistul se preocupă
de studierea şi clasificarea noii arte, parcă deja –
cea de ieri deja. Cel care fusese unul din
fondatorii esteticii cubofuturismului se vede
nevoit să-şi vândă volumele dactilografiate şi
portretele scriitorilor pe care le elaborase în mai
depărtatele sau mai recentele vremuri.  

VERSURI 
DE RESTAURANT
Eu – scăpatul din ştreang –
vă voi mai bucura încă vreo trei sute de

ani!
În viaţă – marmorean şi nemuritor
după mine nu va goni nicio motocicletă
duduind a bulgări căzând în mormânt!
Eu trăiesc într-o infinită inerţie
ca oricare alt distrat căzut de pe nasul lunii
nu-mi pot stopa triumfala procesiune
cu mine sunt logodite
soarta şi toate magazinele! (1917)

DRAGOSTEA
BUCĂTARULUI 
DIN TIBLISI

In memoriam Niko Pirosmani*

Margarita,
privirea ta şi furtunile de gheaţă
mai înţepătoare-s ca dracila abhaziană,
mai parfumate decât feliile cepei fragede
peste frigărui,
dar ca pelinul amară-i dragostea mea,
strănut, de nu-mi mai aparţin,
răcnesc printre hohote, –
pierdut-am gustu-amirosirii.
Deja nu mai pot osebi ust’roiul,
peste inimă ca briciul de tăioasă
trece semiluna –
sprânceana ta de aur.
Sufăr precum tânărul Werther,
limba îmi e asemeni
unui diavol gol, –
curând va nimeri pe vârtelniţă!...
Şen ghenţvali, şen cerime,
Merime!**
Arunc la picioarele tale de frişcă
pocalul cu salam
şi ca să mă înec 

alerg 
spre râul Kura –

CUPRINS DE FLĂCĂRI SUNT
şi desculţ. (1918 – 1964)
____________   

*Niko Pirosmani – Nikolai Pirosmanişvili (1862?
– 1918), pictor georgian autodidact, primitiv ce a creat
opere de o reală valoare artistică.

**Expresii în limba gruzină, un fel de limbaj
transraţional caucazian.

EH, DOAMNE!
MÂNTUITOR 
DE MÂNTUIALĂ! 
A veni în miezul nopţii şi a te-nfige
în perna dragostei tale – 
– Mâine plec la Moscova! –
elibera-se-vor de-mpovărări picioarele

mele,
cu ele, precum cu cotul moriştii, voi flutura!

o sută de ani cu tine trăind
nu a fost să uit de Dânsa Unica
niciodată.
PESTE înflorirea verzelor, peste

acoperişuri,
zboară duhul meu de lebădă
naf-ta-linizată! (1919)

* * *
Dacă te tot zbaţi dar rima-nrăita nicicum

nu-ţi iese
Du-te de-i scuipă amicului pe roza-i vestă
Şi-n gâtlejul tău vor prinde-a dansa butuci

diamantini
Şi se vor rostogoli consonanţele loviturilor

în dinţi
Precum de pe Olimp  

o bicicletă. (1919)

* * *
Încăpăţânat şi fraged ca ceapa verde
din gâtlejul dat sub ferestrău
vă voi construi o FABRICĂ DE MOŞIT!
La nuntă cocotelor cu PIELEA IUTE
le voi oferi solemn herbul meu de pivniţă
după care mă voi aşeza
şi cu periuţa de dinţi
voi roti atent maxilarele! (1919)

* * *
Curat femeieşte grijuliu şi tandru
Ea mă convinse că aş fi adevărat talent
Că mă vor include în meniul special
Şi ca pe o cină aleasă mă va înfuleca

înecându-se
Gloata manieraţilor rumegători
Arunca-se-va asupra piciorului meu de viţel
Eu le voi arunca un set de zâmbete de

peştişor de aur
Molipsiţii vor dănţui până-n zori
Zângănind agresiv din linguri
Bând lichiorul înfloratei mele cămăşi
Peste care prins de bretele atârnă un divan

de mahon
Apoi mă voi retrage-n ungher şi voi plânge
De încântare şi recunoştinţă
Iar după mine va face la fel
Întregul restaurant... (1919)

* * *
Eu sunt furnizorul de salivă „apetit” pentru

30 de ţări
reuşesc s-o distribui fără amânare
încărcat de ea ca un dreadnought –
şinele strălucesc precum cancanul.
Cisternele asigură cu sos exotic orice bucate
mie aţâţătorului de pofticios cadril mi-e

scumpă 
înfăţişarea de spumantă dezlănţuire
cu fundiţă în fâlfâire.

Eu sunt pepsină pentru digestie şi mândrie
mă înspumeg până la extenuare
cântăreţii plescăitor îmi sărută mânuşiţele.
Broaştele duioşiei cu ochi cenuşii
ies din nările apeductului
îndrăgostite robuste
lingându-mi lobii urechilor!
Sunt legate de toate planetele

interdependent
Mueka şterge-ţi cu bluziţa lacrimile
transatlanticul transport al adâncului meu

cuprins de guturai
nu cunoaşte stavile!
Vaporul e încărcat pe traseul planetar
şoldurile i-s doldora cu de toate
nu mai ia la bord şi alte conserve
şi prin lumea scuipăcioasă îşi va străluci
curcubeul-grimasă
fără el ar fi ca şi fără vegetaţie pe uscat.

(1919)

LUNATISMUL GĂRII
de tristeţe
staţiile se înălbiră
cu var lunar
inscripţiile şterse
în vaporii ce se răcesc
sar pe cuiburile de faianţă ale
stâlpilor de telegraf...
roşul păun al semaforului
bate peste ceafă
şi împrăştie pe la locurile lor
acarii în tură...
lunatismul gărilor
ce-şi dezbracă sufletul de flăcări
acompaniate de scrâşnetul unei roţi zimţate
de buştean roata
nopţile înspăimântând cu o
nemişcată piruetă
———————————————————-
nervosul şuierat al căscăturii
pe pod
contorsionată plantă acvatică domnişoara
întâmplător văzută cu ochiul
expresului rătăcitor
şi-a plâns coastele
pe cizma
arcaşului ţintuit în amurgire
şi grădinarul de seră
cu chipul de plumb
o trecu în rândul şi la rangul
înceţoşatei fecioare (1920)

* * *
în cel mai adânc loc al golfului de râu –
nu e totul în ordine: acolo
ochiul carasului e prea limpede...
şi râsetul bătrânei
subţirele broşe
cu pămătuful aurite nazuri
şi falsele cărţi de credit prea categorice
TIPĂRITE
CU VERSURILE MELE!... (1920)
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Volumul de debut Un munte, o zi (1981) al
lui Mircea Petean cuprinde poezii scrise în mai
multe formule. Una din aceste formule - și
care atrage în mod special atenția – constă în
realizarea textului ca fantezist conglomerat de
fragmente și în care,  cum era moda pe atunci,
sunt ignorate complet semnele de punctuație.
Discursul are fluență, iar succesiunea
suprizelor de factură imaginativă menite să
susțină un mesaj cețos dovedește o matură
stăpânire a procedeelor de obținere a
expresivității: ,,chibiți anemici căutători
chivuțe etern/pasionate țin domeniul în mâini
în vârful/peniței de aur astronomi și astrologi
de/ocazie proprietari ai funigeilor cosmici
și/elementelor de substrat inițiatori ai
cursei/cu obstacole care angajează lumina cu
um-/bra cei care vopsesc planetele și
cioplesc/sateliții plivesc când nu înlocuirsc
dinții/Fabulosului Animal mici slujbași atei
ai/Marelui Afacerist plătiți cu câțiva
gologani/de argint ei nu ghicesc ei ghiontesc
viitorul”  (Imprecație). În volumele ulterioare,
poetul a renunțat definitiv la această formulă
lirică. 

Alte texte conțin un mesaj clar, iar lirismul
este dependent de imagini pe cât de concrete,
pe atât de puternice: ,,prietenii ai mei/
înfășurați în plecări ca niște mumii verzi/vin
vin dar de ajuns nu ajung/niciodată
nicăieri//eu le ies în întâmpinare// coloane de
plopi mi-o iau înainte/eu mă uit zâmbesc/
cum se micesc și se îngustează”... (Zâmbiți vă
rog II)

Un fir tematic semnificativ - și care va fi
reluat, pe o altă spirală lirică, în Cartea de la
Jucu Nobil (2000) - îl constituie retrăirea cu
minuție a unor aspecte păstrate în memorie,
aspecte ce fac din lumea copilăriei un spațiu
circumscris, în fond, unei reverii a intimității:
,,un gard de nuiele coapte străvechi o casă
de/lemn rânced stâlpi fierăstruiți de nisip/de
apă de frig curtea – un aluat
frământat/îndelung de copite – a bălegar
stătut de oaie/miroase cumplit o deșănțată
viroagă verde/ascunde o părere de râu” (case).

În volumul Zi după zi (1993), opțiunea
poetului vizează o poetică a instantaneului
concretizată în poeme ,,fotografice”, cum este
această Ilustrată de la munte în care, sub
fixitatea imaginilor, freamătă melancolice
înțelesuri de ordin existențial (,,cele câteva
case de pe colină/în stânga drumului cum urci
spre Moldova/ păreau compartimente ale serii
care pune/brusc stăpânire pe verdele
omniprezent// pe una din înaltele
terase/picior peste picior/cu fața la munte/un
bărbat trecut de-a doua tinerețe nu
medita//nici la bucuriile spunerii/nici la
dulceața spunerii/nici la nedreptățile
lumii/nici la cum să mai câștige-un bănuț/ci la
eșecurile sale discrete/și la victoriile sale și
mai discrete//un cer de păsărele dedesupt/
deasupra cer de păsări răpitoare/în ciuda
ruginii avocatul părea însăși osia lumii” ), sau

în fine structuri de factură cinematografică:
,,un cal în dosul cârciumii/odihnește –
piciorul din spate -/când stângul când dreptul
-/ se sprijină în vârful copitei îndoite/cu
nepăsătoare eleganță//umbra vremelnic
îndepărtatului stăpân/ îi apasă spinarea lăsată
ca o covată/îi apleacă grumazul capul greu ca
o baniță//am fraternizat într-o clipă/
văzându-mi de treabă n-am făcut
altceva/decât să-mi iau propriul cal de
dârlogi/și să pornim pe jos împreună în
căutarea făgăduinței” (Portretul unui cal, în
volumul Zi după zi). 

Și în celelalte volume se află texte foarte
frumoase realizate în regimul poeziei în care
elementele decupate din realitatea obiectivă se
orânduiesc în arhitecturi lirice care nu duc
lipsă, precum în poezia lui Petre Stoica, de
felurite ingrediente din categoria ironiei
amare: ,,Soare nestingherit/o bătrânică
estetă/înaintează ținând deasupra capului o
umbrelă roz//un biciclist cu ochelari/
pedalează egal/pe o bandă cu înregistrări de
muzică rock//noul taumaturg aleargă
călare/pe motoreta spațiului timpului și
cauzalității//turiștii bat în neștire
coridoarele/viitorului muzeu antropologic//
un mercenar vinde sticle și borcane - la
Alimentara/culegătorii de râme construiesc
un labirint subteran//melcul zilei lasă în
urma-i o dâră de spumă - /copiii își ling
degetele guițând de plăcere//cerul răsturnat
într-o baltă/cândva și eu am fost copil/cândva
și bunica mea a fost tânără-/chipul ei de fată
mi-ar putea oferi acum/emoția întâlnirii
totale” (Poem găsit în colbul unei dimineți
duminicale, în volumul Călător de profesie,
1992). În Cartea de la Jucu Nobil (2000),
ofertele poeziei directe, cele de natură pur
fotografică sau cele cu o sarcină ironico-
fantezistă, cedează prim-planul în favoarea
unor viziuni tulburi (vezi ,,Nucul din dreptul
fântânii”, ,,Părul sau înflorirea nodului”,
,,Arca de pământ”, ,,Sfârșitul”) de un
remarcabil dramatism ce amintește, în multe
momente, de lirismul din Infernul discutabil
al lui Ion Alexandru: ,,casa bunicului meu și a
bunicii mele era o insulă verde/cu pădure cu
grâu cu grădină/cu livadă cu vie cu mălai/cu
iepuri de casă și iepuri de câmp/cu vaci și viței
cu o pereche de cai și o pereche de boi/cu
câine și pisică dar și cu oi/cu miel de Paști și
porc de Crăciun/cu copiii lor și copiii copiilor
lor” ... (despre ceea ce nu au văzut). 

Poate că poezia cea mai frumoasă a lui
Mircea Petean, o poezie într-adevăr superbă,
se ascunde în volumul Poemelei Anei și are ca
titlu cifra 104: ,,Vino/vino repede/vino
puțin/vino să vezi ceva/vino să vezi
păsările/vino să le vezi//auzeam vocea Anei
răsunând în balcon//am sărit ca ars din fața
calculatorului/traversând cât ai zice holul și
sufrageria/și într-adevăr – nici una nici alta –
mă trezii în fâlfâit/ de aripi penet cu urme de
penel măiestru și ciripit zbanghiu//puseseră

stăpânire pe copacii tuia/pe molizii teii și
frasinii dintre blocuri/pe firele de telefon și pe
firele de la rețeaua de cablu și de internet/pe
tufele și pe brujii de pământ înghețat de
dedesupt/trebăluiau gureșe sărind din
creangă-n creangă/sau lansându-se în zboruri
scurte/în căutare de semințe și firimituri/ori
pur și simplu așa de amorul artei
demonstrativ//și sper să nu greșesc prea mult
afirmând că erau mulțime/de scatii pițigoi
mierle măcăleandri și vrăbii desigur/ dar și
altele fără nume cel puțin pentru mine/care
posed atât de slabe cunoștințe în domeniu/ori
imaginare precum pasărea cu ochii-n lună/
măiastra pasărea croitor păsărea
cetitor/pasărea focului pasărea ploii pasărea
phoenix//ce mai tura-vura – un concert
extraordinar de Anul Nou/în spațiul
priveligiat dintre blocurile de pe Snagov 3 și
5//ai fi putut rămâne ca mine – simplu
spectator – dar nu/tu ai alergat în cămară/te-
ai întors cu o farfurie plină de boabe și
fărâme/ai presărat din loc în loc
grămăjoare/apoi ți-ai sigilat buzele cu
arătătorul mâinii stângi/și mi-ai făcut semn să
ne retragem în odăile noastre cuminți//așa
cum există anul câinelui al oii sau al
maimuței/voi decreta acum și aici Anul
Păsării anul acesta/ în care voi împlini o
jumătate de veac de existență terestră – ai
zis/stam amândoi în fața ferestrei ținându-ne
de mână/și uitându-ne la păsăretul de-
afară/ca prostiți – era vădit că ieșisem cu totul
din cronologie”. Odată cu înmulțirea
numărului de volume, tematica poeziei lui
Mircea Petean s-a lărgit, iar scriitura, la
rându-i, s-a diversificat. Călător de profesie
(1992) cuprinde fragmente ludice (,,Amicul
meu Grig/ s-a făcut covrig/în Avrig//amica lui
– Griga -/ a plecat la Riga/ cu quadriga”) și
mai multe haiku-uri: ,,soarele este o ceapă -
/stropește-mă cu țărână/ca să pot să respir”.
În alte volume, ironia este întrebuințată în
acide texte cu miză socială. Titlul Câmp minat
al unui alt volum se vrea un avertisment
asupra unor poezii cu un conținut
experimentalist. Din păcate, poeme precum
,,Baba Bety și Moș Pendulă”, ,,Paul et
Virginie”, ,,Balada  șoșonului”, marcate de un
vetust spirit alegoric, nu au nicio legătură cu
poezia experimentalistă și, în consecință, nici
cu incitantul titlu al volumului.    

Așadar, mișcarea în timp a scriiturii sale
este fluctuantă, cu prestigioase înălțări, dar și
cu  și scăderi: unele, pricinuite de o excesivă
relaxare a discursului poetic, altele, asumate
în numele modernistei poezii a banalului.
Poate că, pe de altă parte, în întregul operei
poetice a lui Mircea Petean (unul dintre
eminenții poeți de astăzi), respectivele scăderi
au menirea pe care, într-un poem, o dețin
necesarele ,,arii de sens în așteptare” care
asigură pregnanța figuralului și în cadrul
cărora expresivitatea poate coborî până la
gradul zero. 

Un fir tematic
semnificativ - și
care va fi
reluat, pe o altă
spirală lirică, în
Cartea de la
Jucu Nobil
(2000) - îl
constituie
retrăirea cu
minuție a unor
aspecte
păstrate în
memorie,
aspecte ce fac
din lumea
copilăriei un
spațiu
circumscris, în
fond, unei
reverii a
intimității...

Mircea Bârsilă

Eveniment de poveste la Pitești, prilejuit de
Simfonia Lalelelor, manifestare de anvergură
internațională, ajunsă la a 39-a ediție și organizată
de municipalitate, în perioada 22 – 24 aprilie.
Vineri, 22 aprilie, a avut loc primirea invitaților la
Primărie, urmată de Parada Florilor, acțiune
susținută de preșcolari, elevi și studenți, de la
unitățile de învățământ din Pitești și din localitățile
limitrofe. Gazde și oaspeți s-au deplasat pe traseul
cuprins între Primărie și Casa Cărții, acolo unde s-
a desfășurat deschiderea oficială a Simfoniei
Lalelelor. Cu acest prilej, au ținut alocuțiuni
reprezentanți ai administrației publice județene și
locale, ambasadorul Statului Palestina la
București, ambasadorul Indoneziei, reprezentantul
Ambasadei Republicii Armenia, primarul orașului

Beit Jala din Palestina, reprezentanți ai delegațiilor
din Turcia, Letonia, Republica Modova, Serbia și
Olanda. Primarul Municipiului Pitești, Tudor
Pendiuc le-a mulțumit celor prezenți pentru
participare și i-a invitat pe toți iubitorii de frumos
să viziteze expoziția dendro-floricolă, amenajată în
Complexul Expozițional „Casa Cărții”. Sub egida
Simfoniei Lalelelor, au avut loc în Piața Vasile
Milea, spectacole de folclor și muzică tânără,
coordonate de profesorul de canto popular
Valentin Grigorescu și cantautorul Tiberiu
Hărăguș. Concitadini și nu numai au participat
într-un număr impresionant la concertul susținut
sâmbătă, 23 aprilie, în Piața Primăriei
Municipiului Pitești, de Trupa Holograf și  Lidia
Buble.

Simfonia Lalelelor XXXIX
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Cititorul 
de roman

Literatura, o tânără țigancă

Un roman autobiografic

Dumitru Augustin Doman

Când am primit volumul lui Andrei
Mocuța, Literatura (Tracus Arte, 2015),  la
prima răsfoire am crezut că este vorba de o
carte de scurte eseuri, eventual didactice,
autorul fiind profesor. Ei, nu. Tânărul
prozator reușește să surprindă cititorul încă
o dată, cum o face mereu, fie ca poet, fie ca
prozator, experimentând neobosit. Avem
de-a face de data aceasta cu un roman
alăcătuit din schițe, de fapt din șapte grupaje
de schițe. Un roman teribil, profund
postmodern, fără fir roșu cronologic, fără
personaje creionate liniar, în schimb cu noi
și noi schimbări de planuri narative, cu un
amestec de neorealism și fantastic sau magic
(sau mai curând de suprarealism), cu
elemente de metaroman, cu întâmplări
ieșite total din logica comună, din
normalitate, dar totul veridic literar, cu
personaje reale amestecate cu altele fictive,
cu personaje umane și altele animale,  unele
de-a dreptul supranaturale, personajele
acestea purtând nume din cele mai trăsnite:
Dopu, Stălin, Mandala, Lala... 

Literatura nu este literatura propriu-zisă,
cum am fi tentați să credem, ci e numele
unei tinere țigănci, care – cu ajutorul unei
pene de aur – își transformă numele în
renume. Fata îi explică unui ospătar de ce o
cheamă Literatura: „Dacă nu știi  răspunsul

la întrebare, acela e numele meu. Dacă
moartea are aceeași atitudine față de tine
precum un bețiv față de-o sticlă goală, acela
e numele meu. Dacă un veterinar îți pune în
brațe un fox terrier, acela e numele meu. Și
un bătrânel simpatic cu șal în jurul
coapselor îți vinde cartea lui Homer Vincent
Claude Person Jr., Dumnezeu este hobby-ul
meu, acela e numele meu. Iar în urma lui
vezi un alai de sfinți în colivii agățate de
loburile urechilor, acela e numele meu. Dacă
pescuitul în bibliotecă e sportul preferat al
poeților orientali, acela e numele meu...” Aș
zice că acest pasaj poate fi considerat și o
artă poetică, e o autoprezentare a prozei (și a
poeziilor presărate) din carte, o
personificare a tinerei țigănci. Și, ca o
concluzie, de data aceasta a autorului: „La
drept vorbind, Literatura nu locuiește într-
un singur loc, ea are rezervat câte un colțișor
în sufletul fiecăruia dintre noi”.

Schițele care alcătuiesc textura rarefiată a
cărții nu seamănă una cu alta, Andrei
Mocuța dezvăluindu-și o imaginație
prodigioasă și o dezinvoltură ieșite din
comun. El nu are autocenzură de niciun fel,
nici lingvistică (cartea e presărată cu
înjurături sau cuvinte obscene, dar puse la
locul lor și provenind din mediul lor), nici de
gândire, nici de sinceritate maximă. Nimic

nu e tabu în textul lui, nici măcar acțiunea
liberă/libertină, alternând scenele de
gingășie candidă, cu cele de-o cruzime fără
limite, după cum alternează schițele ludice
cu cele livrești, în care intertextualitatea are
rolul ei, precum în secțiunea Dragostea în
catifea albastră. 

Stilul este unul vioi, succint, ludic, cu
fraze scurte, tocate și cu dialoguri la fel: „A
mers la tejghea, a cerut un monopol dublu și
i-a spus ospătarului:

Îmi împrumuți și mie telefonul un minut?
Unde vrei să suni? Pe Orange?
Îhî!
Atunci poți vorbi mai mult de un minut.
Nu-i nevoie.
A dat pe gât monopolul dublu și a format

numărul.
Alo? a răspuns Verona.
Sunt eu. Nu mai vin acasă.

În seara asta?
Nu, fă. Niciodată.
A urmat o tăcere de cel mult zece secunde,

apoi Verona a adăugat:
Bine, când treci să-ți iei zdrențele?
Aruncă-le.” 
Așadar, o felie de viață nudă, crudă în

doar câteva rânduri de dialog.
Întrebarea e: ce surprize mai poate

pregăti poetul, prozatorul Andrei Mocuța?

Teodor Mazilu l-a îndemnat la tinerețe pe
Radu Cosașu să-și descrie mătușile, că
aceasta e rețeta infailibilă de a deveni mare
prozator, știind ce mătuși pitorești avea
scriitorul, știind-o chiar din poveștile lui.
Cosașu a devenit mare prozator, dar nu doar
pentru că și-a descris mătușile, deși nici
sfatul prietenului său nu l-a trecut cu
vederea, ba l-a urmat, mai serios, mai cu
autoironie.

Mi-am adus aminte de acest episod de
istorie literară, citind romanul lui Ion Toma
Ionescu – Gușterele (ediția a II-a revăzută și
adăugită, Editura Inspirescu, 2015), pentru
că autorul asta face, își descrie unchii și
mătușile. Într-un puzzle cu piese (schițe), în
general, cam de aceleași dimensiuni,
urmărind meandrele unei memorii
obiective, mai rar subiective, I. T. Ionescu
reface tabloul neamului Tobârlanilor din
Merișanii Argeșului din timpul celui de-Al
Doilea Război Mondial până-n zilele
noastre. În fond, romanul este autobiografic,
autorul făcând parte din familia numeroasă
descrisă aici, numai unchii și mătușile fiind
opt frați: Veronica, Gica, Toma, Leana, Nicu,
Mița, Ionel, Gogu. Se pare că volumul a vrut
descrierea unor Moromeți de la 100 de
kilometri mai la nord de Siliștea Gumești.

(Poate că mai nimerit ar fi fost ca titlu al
romanului să fie chiar Tobârlanii).  Merișani
devine un centru de unde Tobârlanii pleacă
în lumea largă, unii mai întorcându-se din
când în când, alții – nu. Spre deosebire de
Marin Preda, Ion Toma Ionescu urmărește
destinul fiecărui personaj în parte, de cele
mai multe ori chiar în capitole care poartă
numele lor, dar nu atinge resorturile
psihologice ale acestora, care împreună să
dea drama dezrădăcinării unei comunități
sau măcar a familiei.  Poate că Tobârlan cel
bătrân, tatăl, să se apropie cumva de Ilie
Moromete, dar el este abandonat după
prima descriere, în restul romanului  fiind
doar evocat sporadic.

Ziceam că latura predominantă a
romanului este aceea de autobiografie.
Autorul se raportează mereu la unul sau
altul dintre personaje, devine personaj
adesea el însuşi, are puține „devieri” de la
realitate, pe care personajele celelalte i le
amendează sau i le acceptă, după caz, de
altfel. De aceea, cititorul e înclinat să creadă
că ficțiunea reprezintă un procent mic din
economia cărții.

Autorul este permanent lucid, nu se lasă
dus de condei, chiar dacă e vădită plăcerea
lui de a povesti, oprind firul narațiunii spre a

pune lucrurile la punct, pentru a pune
cititorul la curent cu bucătăria cărții,
structura devenin pe alocuri una de anchetă
de presă. Autorul se pronunță dubitativ încă
înaintea criticilor: „Încerc să mă dumiresc
dacă personajele mele schițate se pot așeza
comod într-un roman. Am amestecat
planurile, n-am pus personajele să
relaționeze destul, alteori au relaționat
nefiresc, nu le-am conturat suficient ca
tipologie, ca epică, psihologie etc. Recunosc,
am amestecat stilurile, timpii istorici și cei ai
povestirii, spațiile, am inclus și un
metaroman...” E adevărat,  elementele de
metaroman sunt numeroase, nu doar unul
„inclus”. El scrie în această ediție a doua
despre prima, despre modificările pe care
avea de gând să le facă, despre adăugiri, ba
dă cititorilor și indicații de lectură: „Adriana
nu e din cartea asta, nu trebuie să vă
încărcați memoria cu numele ei...” Romanul
este ostentativ (post)modern, fiind unul  în
oglindă, autorul creându-l sub ochii noștri,
introducând la un moment dat chiar și câte
un promo turistic, ca și ecouri la prima
ediție, pe care o poartă în geantă prin țară.
Iar epilogul impregnat de intertextualism
amintește de Mircea Nedelciu, cel din
primele cărți.

pr
oz

ă

Simfonia Lalelelor constituie de fiecare
dată, un prilej de strângere a relațiilor cu
orașe înfrățite de peste hotare, de informare
privind realitățile din diverse zone ale lumii,
de stabilire a noi direcții de colaborare pe
plan economic, administrativ și cultural.
Primarul Municipiului Pitești, Tudor
Pendiuc a avut o întâlnire oficială cu
Ambasadorul Statului Palestina la București,
însărcinatul cu afaceri de la Ambasada
Ucrainei, primarul orașului Beit Jala din
Palestina, delegațiile din Turcia, Olanda,
Republica Moldova, Grecia și Serbia. Edilul-
șef i-a invitat pe cei prezenți să colaboreze și
la următoarele ediții ale Simfoniei Lalelelor,
precum și la alte proiecte ale municipalității.
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moto:  „…am ajuns într-un loc unde
lumina e mută ” (Dante)

1. a doua zi şi aproape 
nu mai recunoşti nimic
de şapte ori a stat soarele-n loc acolo deasupra 
seminţelor creierul meu o sărbătoare de patimi

rând pe rând ajungeam până la ghidon 
trosnea pielea moale
subţire întoarsă pe trupul ei tânăr gelatinos 
râuri de sudoare mestecau cilindri
între picioare nervos 
scăpam din labă pedala dar nu mă lăsam

înaintam cu râvnă aproape curios
era însă uliţa strâmtă şi prea adânci malurile ei

albe rotunde
cel puţin aşa mi se păreau mie când eram

deasupra 
călare pe situaţie
acolo se sfârşea abrupt totul

desigur gândeam
se întâmplă ceva despre care 
eu nu ştiam pe atunci mai nimic bănuiam aşa

vag absolut 
din născare
mă ridicam ruşinat în genunchi în picioare 
prindeam coarnele ei mari nichelate răsucite
ce pe-un ham şi  i z b e a m

firişoare roşii ciripind alergau voioase prin
venele moi

întreaga pădure 
venea în galop peste noi
muşchii solizi căutau frenetic teaca umbroasă
roata ei toată dinţată spiţele lanţul gâfâiau

rotindu-se-n gol 

(D o a m n e
pe lunca Vezii la deal
ce sărbătoare
în amiaza meşteşugului
cum scobeau lingurarii în trupul ei alb tânăr
cu dăltiţe şi cosoare de os
propriul lor chip)

trosc
auzeam târziu până la rădăcina fântânii până

către poale 
cum cădeau bilele mici şi rotunde direct în

ţărână

cercuri în valuri tremura aerul tare gustos
a naibii situaţie încurcată păgână

împinge băăă
strigau flăcăii de pe marginea şanţului
împinge băăă   
cu sete şi  o  să   m e a r g ă

cădeam invers 
într-un gol enorm măreţ şi împreună 
cu mine roata cilindru bilele
lanţul gros de abanos murdar de vaselină 
şi ea peste mine 
C Ă L A R E

printre spiţele moi uleioase mergând înapoi se
vedea cerul negru ca smoala şi stele lui verzi

mici s t r ă l u c i t o a r e

2. arătarea în coama dealului 
s-a lăţit
mărturisirea voastră controlează memoria

noastră
mereu aproximativă 
fără contur fără orizont şiruri nesfârşite ale

suferinţei din 
care recreăm peisajul acesta domestic
aici pe fundul cenuşiu al mării albe
în această pauză neterminată
între un  v i s  şi  a l t u l  
e somnul 
tuturor

veneau 
aşa spre seară când se amurgea când nu se

desluşeau bine lucrurile între ele cam o duzină
acolo o ceată amestecată de ţărani de-ai noştri de

prin alte sate şi nişte domni de la raion toţi cu
bâte cu pari de porumb şi trei ţigani lăutari vestiţi
de la gura boului cu două viori si-un ţambal pus
pe burtă oprea tractorul gâfâind o namilă de
maşină hârbuită cu remorcă de lemn cu roate
mari ne uitam noi ca la urs cum ieşea fumul gros
pe un coş lung şi îngust coborau cu toţii şi intrau
ghiotura în ograda câte unui vecin de pe la noi din
sat de toată lumea cu purcel cu căţele se strângea
acolo să vadă până la capăt comedia unii cu haine
negre de piele pantofi negrii de lac şi cu o geantă
mare de porc jupuit în mână şi câţiva ţărani mai
aleşi cu pari şi măciuci lustruite intrau direct în
casă la om se aprindea lampa de petrol se trăgea
grăbită perdeaua şi nu prea se auzea ce discutau
ei acolo înăuntru lucruri importante pesemne
gândeam în schimb în curte se încingea neică o
horă bătută în toată puterea cuvântului şi jucau
cu toţii chiuind de bucurie şi de năduf de săreau
opincile din picioare iar arcuşurile ţiganilor parcă
luaseră foc noi ne uitam prelung furaţi de
dănţuială dar nu ştiu doamne de ce anume ne
trăgea ochiul pieziş din când în când la fereastra
omului cu pricina se mai stinge lampa vedeam
bine asta că doar nu eram chori se mai aprindea
lampa şi asta vedeam era lumina când prea albă
când prea neagră era lume multă nu puteai să-ţi
dai seama după o vreme ieşea gheorghe a lu’
dovleacă şi muierea sa ilinca adusă de spate afară
din casă acolo pe prispă nehotărâţi parcă apoi
îmbrânciţi cu blândeţe în bătătură gheorghe nu
prea se putea ţine singur pe picioare asta se vedea
bine se mai înnoptase un pic dar tot se vedea pe
faţa lui între ochi şi buză o cărare de sânge
proaspăt neştearsă  aşa cum era îl ţineau de
aproape doi inşi mai cu grijă şi intrau apoi cu toţii
în joc eram mic abia ajungeam până la mijlocul
gardului mă beleam înghesuit acolo printre uluci
în curtea omului să văd ce se întâmplă prea multe
nu înţelegeam eu era o curată harababură şi
hărmălaie o ploscă de cireş negru plină cu ţuică
de poame puturoasă trecea ca un steag fluturând
din mână în mână pe când hora se rotea se rotea
se învârtea drăcească mai mai…. să…………. urce…
la…. ceruri………………………

A   S E M N A T !…. am auzit atunci lângă mine
o vorbă groasă tărăgănată… pe care nu am uitat-o
nici acum…… şi vedeam cu uimire şi teamă cum
se rărea de paşi uliţa noastră sub luna…………….....
borţoasă

acolo 
desigur 
sub reflectoare galbene umbroase libidinoase

chiar
se-mbrăţişează cretină şi idioată toată gloria

acestei lumi de prăsilă
toate marile victorii în avans promise tuturora

dar 
aici lângă firul de iarbă crestat pe buric 
în ghioc pe brazdă
lângă copacul rotund şi fântâna de piatră 
TU pe cine îmbrăţişezi în nopţile în care rămâi

singur 
la marginea mâinilor tale
a dorului tău mereu prea călător
suferind ca un proscris limita acestei

transcendenţe

3. rapoartele luminii 
i-au găsit vinovaţi pe orbi
nimeni 
nu mai respectă aritmetica morţii
şi doar era atât de simplu
dinspre geometrie bate într-o adiere vântul
în seara pergamentelor aşteptându-ne fiinţa

aproapelui
recitim tablele

stau 
neputincios în ograda veacurilor 
v ă d 
şi  a u d  prin perete
la sfârşit de săptămână ca la sfârşit de mileniu
preotul îşi caută nedumerit ochelarii printre

mucuri de lumânări
miros de tămâie şi ceasloave fălcoase
pentru slujba de   d u m i n i c ă   
TREC
cohorte nesfârşite de poheţi  şi pohetese către

academia
re-gală pe generaţii pe clanuri pe găşti haite şi

cincinale 
cu biciclete cu trotinete cu aeroplane 
pe jos 
şi pe sus
pe deasupra 
şi pe dedesubt 
pe unde s-a puTUT şi nu s-a PUtut
hăi hăi hă lă şa

AUD
ecouri dadaiste interferenţe futuriste repere

programatice
sutiene ace brie şi alte desuuri pohezia contra
poheziei integralism şi suprarealism în

vecinătatea avangardei
literatura manifestelor iar în loc de concluzii
grăitori neaoşi de limbă modernă
postmodernişti textualişti autişti
cu trompetiste alese guriste şi toboşari de gală
cu steaguri chiar 
cu lozinci mititele scrise direct acolo pe piele 
la intrare să se  v a d ă  bine
(„CÎND VOM IZBI CU BARDA A DOUA

OARĂ!”)

VĂD
chelii savante bărbi matusalemice 
mustăţi cravate noduri mirosuri fine
aduse direct de la paris şi alte capitale guralive 
ţâţă de mâţă şi ţâţă de silicon în fustiţe şi huse

latifundiare
doamne 
domniţe domnişoare domnişori şi chir

domniTORI 
din generaţie în generaţie 
din tată în mamă fiu şi surioară   
m  ă  i    d  r  a  g  ă    n e i c u ş o r u l e

talent ales şi glorie măreaţă producători de
sens pe fiecare cartier uliţă stradă

doar porumbul rămâne în fiecare toamnă
necules

veta 
de când se ştia era curva satului chiloţii ei

vişinii mari uriaşi cu franjuri aurii şi mânecuţe se
prăjeau zile-ntregi pe culmea borţoasă în
bătătură copii fiind ne întorceam fără grabă de la
şcoală treceam ziua în amiaza mare prin faţa casei
şi neavând ce face se vedea bine treaba ne lăsam
uitaţi printre ostreţe direct de acolo din drum în
curtea femeii glumind şi râzând făceam haz de
necaz şi ziceam aşa mai mult între noi că iar a
lipsit veta de la şcoală şi arătam cu degetul în
ogradă chiloţii cu pricina întinşi la uscat
auziserăm noi undeva vorba asta şi tare ne mai
amuzam veta de fel era demult muiere coaptă la
trup şi fără carte multă rămasă nemăritată încă
tânără zdravănă însă cam durdulie cu sânii grei
lăsaţi în brazde mănoase peste bord şi fundul lat
cât târna cu cracii groşi noduroşi crescuţi direct
din gât şi plini de varice făcea cu toate acestea
deliciul flăcăilor neduşi de multe ori la biserică şi
a bărbaţilor uitaţi prea mult în faţa paharelor
goale în rest veta ca orice muiere singură făcea
noaptea mare şi lampa mică muncea din greu se
ruga mergea la nunţi horă şi parastase dar femeile
cum sânt ele rele de gură şi cărpănoase din curvă
n-au scos-o

înspre păduri 
fiinţa noastră plăpândă fuge adeseori inima
noastră toată în sărbătoare dinspre păduri

bate sufletul 
acesta nemărginit sub înaltele ceruri 
o mână de humă cu ochi şi gură
creşte pe umbră adumbrind acest ţărm călător
val peste val corabie firavă fără pânze
care la rându-i adumbreşte alt trup mult mai

fără 
de ramuri mult mai fără de frunze mult mai

fără de păsări 

dinspre păduri fiinţa noastră plăpândă fuge
adeseori

în bătaia celor trei vânturi celor trei timpuri
aproximative

unul 
în răsărit mult prea trist 
mult prea aproape 

nimeni 
nu mai
respectă
aritmetica
morţii
şi doar era
atât de simplu
dinspre
geometrie bate
într-o adiere
vântul
în seara
pergamentelor
aşteptându-ne
fiinţa
aproapelui
recitim tablele

stau 
neputincios în
ograda
veacurilor 
v ă d 
şi  a u d  prin
perete
la sfârşit de
săptămână ca
la sfârşit de
mileniu

Petruț Pârvescu
Poetul&poemul la 60 de ani

addenda la câmpia cu numere*
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mărturii
despre obiecte

fragile care
abia  se ridică

în picioare
întind

marginea
obosită a zilei

pe
acoperişuri

fierbinţi ochii
strigoiului
înrămează

îngerii trişti
pătrunjelul

cânepa lintea
blidul  t ă u 
zilnic ce te-

mbrân-
ceşte-nainte

acolo un
număr pe

bulevardul
victoriei

printre
stive de piatră

ofilite 
printre hârtii

ridate şi
mucuri de

ţigară afişul
zilnic

lipit direct pe
creier  

OBIŞNUINŢA

unul
în amiază şovăitor mult prea departe
unul 
în amurg mult prea frumos mult
prea duios mult prea fără de moarte

4. ţârâitul urechilor 
nasc consonantice silabe
aşa(DAR)
să recapitulăm
dumitru a muiat degetul ăla mare bătucit în

călimara roşie
l-a pus apoi oarecum încurcat pe bucata aia de

hârtie galbenă osoasă 
a ascultat buimac o bucată şi ceva de muzică

clasică cu 
notarul primarul şi omul de serviciu de la

primărie
şi-a luat apoi cu grijă pălăria nevasta şi

pământul şi a plecat acasă

măria îl tot suduia pe drum
măi omule dar unde o să punem noi
pământul ista al nostru (şi-i arăta cu mâna

baniţa 
plină ochi cu pământ reavăn negru pe care o

ducea gâfâind în cap) 

lasă femeie 
zicea într-un târziu dumitru 
b i n e  c ă  n i – l – a u  d a t  ş i  p - ă s t a 
să ne rugăm
pentru păcatul frumos al Floricăi…
pentru spânzuratul suflet al Anei

cât de fericită e clipa care ne petrece în tăcere
ne

acoperă uşor cu întreaga ei pustiire lichidă
de pe celălalt mal moartea ne face semne

obscene c-o
monedă-ntre pleoape vâslim mediocru
înaintăm şovăielnic pe fundul mării albe
peşti zburători cu ochii în palme

mărturii despre obiecte fragile care
abia  se ridică în picioare întind marginea

obosită a zilei pe
acoperişuri fierbinţi ochii strigoiului

înrămează îngerii trişti
pătrunjelul cânepa lintea blidul  t ă u 
zilnic ce te-mbrânceşte-nainte acolo un număr

pe
bulevardul victoriei printre
stive de piatră ofilite 
printre hârtii ridate şi mucuri de ţigară afişul

zilnic
lipit direct pe creier  O B I Ş N U I N Ţ A

în compartimentul X o câmpie imensă fără
culoare

fără miros fără gust 
aproape  c î m p i e
numai numere cifre litere linii şi plane
într-o geometrie a elementelor din care

lipseşte viitorul
fişa Y tasta K amprenta umbrei calde de siliciu
pe teritoriu abstract
marchează numărul din toate  d i  r e c ţ i i le 
în toate  p o z i ţ i  i  l e
linia subţire de crom oxidată la-ncheieturi 
atinge perimetrul circular al vârstei inel
dintr-o eroare perfectă cipul de wolfram

sectorul prezenţei
cade pe nivelul anterior spaţiului gol 
principiul feed-back intră în alertă 
prelungită pe firul scurtcircuitat tensiunea 
preia echilibru calm relaxată
o omidă de platină şterge memoria
plăcuţei de nichel fierbinte
cu semnul acela ciudat …….pauză de scurtă

eternitate

P I X E L I
o pastilă micuţă DREPTunghiulară de fosfor

luminează
ecranul   D  I  L  A  T  A  T

E N T E R ….CAPS  LOCK… INSERT….
HOME…

END… DELETE….. Y E E S S !…

5. icoane de lemn adăpostesc troiţe
E J A C U L E A Z Ă   lume fericită 
între statistici care mai de care
droguri şi boli 
volane şi bulane răsucite 
pansamente cheaguri de sânge iarbă verde

rară
ţigări şi sărăcie   
MUCURI    
seringi de multiplă utilizare
băutură ieftină   S A L A M  şi  P Î I N E 
prezervative de lux de ambele sexe pe trupuri

moi 
glisante fără jenă îmbracă peisajul colorat 
interminabile şi inocente cozi ale unei

suferinţe bolnave

o păpuşă de plastic într-o vitrină de sticlă s-a
spânzurat o figură blajină de ceară s-a topit şi a
curs pe asfalt piramidele au rămas şi…… din……
vârful……… lor………… tocit…….... peste
veacuri……… (fleacuri………… domnule………….….
jumătăţi răsuflate de bancuri…. şi tu cu morala…..
cu estetica epistemică în braţe……………cu critica
raţiunii pure………………... cu retorica ta belită de
raţe)……… bătrâne……… t i m p u l…. se scrie……
astăzi………… fără..
L…….I………T……..E…….R…………..E…………………)

impulsuri iniţiatice 
ritmuri ancestrale semne dorinţe străvechi
amprente refulate pe gura înflorită a unui

canal colector
un cor enorm de trupuri înnodate pe râul care
curge de sub noi 
aurolaci prostituate beţivi şi cerşetori 
escroci killeri pungaşi şi laşi deopotrivă
un  o s p i c i u  ambulant fără
gratii umblă demult prin oraşe şi sate

imaginaţia fiinţei în creştere uşoară pe când
statistici ne-mblânzite merg direct în arhivă

să se ŞTIE 
să se CUNOASCĂ
cineva acolo JOS ne corijează  V i s u L

boul vede vaca 
vaca vede boul
calul vede iapa iapa vede calul
capra vede capra…………………………
se recoltează cu grijă imaginaţia 
greutatea 
culoarea ochilor 
în eprubete de sticlă cu etichete multicolore

printre
panglici eşarfe şi steguleţe se plimbă liberă

fiara
în arenă   T O A T Ă   V I A Ţ A    N O A S T R

Ă

pipăi faţa  o r b u l u i
două lumi imense 
căzute-nlăuntru două hăuri 
de vămi ce dau contur ales acestui gol şi 
liber şi singur  p u n c t u l  închipuirii 
un vis prea mult visat în acest v i s continuu

prin
care dăm culoare spaţiu obiectelor

pipăi faţa  s u r d u l u i
toate cântecele au culoare miros 
unul singur în catedrala goală fără de moarte

pipăi faţa  m u t u l u i
tiparul erorii multiplicând gestul unei definiţii

perfecte

pipăi faţa  o m u l u i
trei lumi trei paralele în aceeaşi secundă la

acelaşi punct

ianus 
incert
pe o scenă abstractă
lăsă loc unei repetiţii totale
spre binele şi indiferenţa tuturor peisajul din

care lipseşte mereu autorul!

Nopți fierbinți în Bavaria
Sunt nevoit să-mi îndrept atenția spre cercul

bărbaților. Mi se aduce o bere proaspătă pe care,
de sete, o beau cât se poate de repede. Observ
câteva priviri ațintite asupra mea.

Doamne, voi fi plescăit buzele, mi-o fi curs pe
piept?!

În sfârșit, momentul penibil este evitat cu
discreție de un bărbat înalt, cu mustăcioară foarte
subțire, care sparge tăcerea:

“Trebuie să recunoaștem că problema
străinilor este din ce în ce mai gravă. Pur și
simplu nu mai putem respira de ei. Nu sunt
extremist, dar, să mă ierte Dumnezeu, înțeleg și
pe cei ce pun foc la casele de azilanți.” Aproape
toți sunt de acord.

“Pur și simplu este de neînțeles. Vin cu sutele
de mii, iar noi, proștii, trebuie să plătim asigurări,
chirie, ajutor social pentru dumnealor. Între
timp, atâția germani nu au locuințe, locurile de
muncă ne sunt ocupate, viața se scumpește.”

“Da, da, adaugă o doamnă ”care, trebuie s-o
spun cu mâna pe inimă, este de o frumusețe
exagerată,” copiii noștri nu mai au loc de ei în
grădinițe, în școli, unde vom ajunge?”

“Nu, doamnă, spune cineva care trebuie să fie
în cunoștință de cauză, locurile noastre sunt ale
noastre.”

“Ah, wo? – se supără extrem de frumoasa –
din cauza unora ca voi, delăsători, sângele nostru
pur este nevoit să accepte atâtea.”

Cred că am băut cea de-a treia bere și, cum
sunt neobișnuit, văd totul plutind, râzând, nu-i
mai aud nici pe frumoasa, nici pe mustăcios, nici
măcar pe exagerat de frumoasa nu o mai aud. Eu

vorbesc într-una, bazaconii probabil, explic cum
e la noi, laud Carpații, Marea Neagră, sistemul de
învățământ serios, iubirea părinților pentru copii
și invers. Nu știu cât durează această poveste,
dar, la un moment dat, o stranie presimțire mă
cuprinde. Am senzația că totul fusese practic
minuțios aranjat, pentru ca eu, de altfel foarte
tăcut la serviciu, să arăt,în sfârșit,cine sunt..

Mi-am dat deja cravata jos, haina (ca să mă
simt și eu, în sfârșit, liber) și constat cu uimire că
țin de mână pe una dintre frumoase, nu pe
exagerat de frumoasa, ci pe alta, brunetă,
nespecifică aici, puțin fardată, nevorbitoare ca și
mine înainte de bere. Mă sperii de îndrăzneala
mea, caut din ochi cravata și, în bâlbâiala mea,
găsesc din nou salvarea :băiețelul gazdei.

Îmi aduc aminte că nu i-am desfăcut încă
jucăriile și-l întreb dacă nu vrea să le vadă.

Răspunde afirmativ. Mergem în hol, inima
îmi bate foarte puternic, convins, doar am stat de
vorbă cu specialiștii, că îi voi face o surpriză
plăcută

“Ce mi-ai adus, mă întreabă nerăbdător; hai,
vreau să văd.”

Îmi permite chiar să-l țin de mână. Sunt
fericit.

“Privește,îi zic, ai de-acum un elefant cu
trompa de pluș, moale, cu care poți dormi în
pătuț, poți să-i spui noapte bună înainte de
culcare. O carte cu povești minunate și un clown
care să te înveselească.”

Mă privește necruțător, vădit nemulțumit.
“Elefantul e bleg și trompa îi atârnă așa de

neplăcut; povești nu are cine-mi citi. Iar clownul
nu are nimic glumeț, îți seamănă așa de tare.”

Nu-mi mai simt respirația, inima bate să-mi
rupă pieptul.Încurcat simt că aș vrea mai degrabă
să dispar,să nu mă mai întorc niciodată între
oameni….

“Ce ți-ar fi plăcut să-ți aduc?”, îl întreb mai
mult ca pe-o scuză, mușcându-mi colțul stâng al
buzei de jos, furios pe mine însumi.

Mă ia de mână și-mi zice autoritar “vino!”
Coborâm treptele la subsol, chiar în camera în

care va trebui să dorm eu astă noapte.
Încăperea e plină de rafturi jur-împrejur.

Două saltele trebuie să fie patul meu de o noapte.
O singură fereastră, mică, se deschide la nivelul
solului și poți privi prin ea în afară.

Îmi arată jucăriile lui care umplu rafturile:
pistoale, puști, căști de soldat, grenade de mână.
Toate, toate pentru copii, dar așa de bine
executate încât seamănă perfect celor reale.

“Numai un tanc îmi mai lipsea, un tanc
trebuia să-mi cumperi.”

Prostit, îl întreb, de prisos:
“Ce-ți trebuie ție un tanc, ai și-așa destule

arme aici?”
“Un tanc îmi lipsea, spune ca pentru sine, să

pot călca pe jucăriile celorlalți copii.”

*
E vară. E plină vară. Am stins de mult lumina

în camera mea de sub pământ. N-am adormit.
Sunt acoperit cu plapuma până la gât, dar mi-e
frig. Tremur.

Parcă aud pașii grăbiți ai lui tata.
Doar prin fereastră, ca lacrimile nopții, stelele

luminează cerul așa de îndepărtat, tot mai străin.

(urmare din p. 8)
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Deschis multor interpretări prin polisemia
sa rodnică și incitantă, redus la esențial, cum îi
stă bine unui text romanesc de orientare
precumpănitor parabolică, înzestrat cu un
dispozitiv narativ de o suplețe remarcabilă,
capabil să încânte, să fascineze, să
nedumerească, să dea de gândit, să tulbure, să
bulverseze, să interogheze, să treacă dincolo de
feluritele planuri ale aparențelor învârtejite,
derutante, romanul Copilăria lui Iisus (The
Child hood of Jesus, 2013; publicat de
Humanitas în 2014, în mlădia și pertinenta
traducere a Irinei Horea) de J.M. Coetzee
(scriitor englez de origine sud-africană, născut
în 1940 la Cape Town), este o carte minunată,
care „se citește pe nerăsuflate”, impresionează
prin exorbitanță, ne introduce într-o lume
ficțională aparte, extrem de condensată,
deosebit de fin modelată astfel încât să-i
procure cititorului sentimentul că pătrunde pe
un tărâm straniu, cvasiutopic. 

Însoțit de un copil de cinci ani care și-a
pierdut mama, nici tânărul, nici bătrânul
Simon descinde în centrul de protecție de la
Novilla. Pentru a supraviețui se angajează ca
docher în port. În timpul liber încearcă „să o
găsească pe mama băiatului” David. Până una
alta se simte ca într-un limb zăpăcitor. Cineva
îl sfătuiește să-și lase trecutul în urmă, să-și ia
adio de la vechile legături cu ceilalți. Lucru cu
care el unul nu pare să fie câtuși de puțin de
acord. Tare mult îl irită faptul că se află într-o
țară „lipsită de nerv”, în care tocmai ceea ce
este „în firea lucrurilor” e considerat absurd, în
care aparatul social capturează elementul
natural într-un mod inacceptabil, de-a dreptul
revoltător. Din cauza muncii extenuante,
„începe să se simtă ca o umbră; îi este teamă să
nu leșine în fața tovarășilor săi și să se facă de
râs”. Chiar dacă doctorul îl spune că n-are
nimic grav, presimte că o să cedeze cât de
curând. Nu doar o dată i se sugerează că „totul
e cum nu se poate mai bine în această lume
care e cea mai bună dintre toate lumile
posibile”. Sugestie pe care lui unuia îi vine mai
degrabă s-o ironizeze (într-o manieră
voltairiană) decât s-o trateze cu respectul
cuvenit (dintr-o perspectivă leibniziană).
Mutându-se în „Satul Vestic”, are impresia că
începe „un nou capitol” din viața sa, își dă
silința să-i asigure copilului tutelat într-un
chip responsabil un trai decent, nefrustrant,
evită să se epuizeze fără rost, se protejează pe
cât îi stă în putință, își concentrează energiile.
În sinea lui continuă, insistă să creadă că tot
„ceea ce e personal (dorința, iubirea) primează
în fața a ceea ce e universal (bunăvoința,
bunele intenții)”. În timp ce sociabilul David se
împrietenește cu Fidel, un copil de vârsta lui,
tutorele său leagă o strânsă prietenie cu mama
acestuia, Elena, pe care „decongelează” din ce
în ce mai des, redându-i încrederea în simțuri
și în libidoul refulat. Cu toată generozitatea
partenerei sale erotice, i se pare că „viața aici e
mult prea placidă pentru gustul lui, prea îi
lipsesc suișurile și coborâșurile, drama,
tensiunea, eterogenitatea, denivelările,
striațiile atât de necesare spre a simți că
trăiește cu adevărat, la înălțimea aspirațiilor
dionisiace.

Dincolo de ceea ce i se oferă, el unul rămâne
„excepția, cel nesatisfăcut, cel nepotrivit”, cel
ce percepe că nimic nu are greutate, „n-are
substanță”. După ce-l încredințează pe David
lui Ines, presupusa-i mamă, „se adăpostește pe
docuri”, „își dăruiește întreaga energie
muncii”, devine „spectatorul tăcut”, „pur și
simplu ignorat”, ajunge să se simtă de prisos,
scos din scenă. Deși continuă să muncească în
port, o face automat, fără tragere de inimă,
neîntrezărind „nici o perspectivă mai largă,
nici un țel mai înalt”, de natură să-i satisfacă
dorința de a trăi din plin, intens, neinhibat.
Vizitând depozitul de cereale aflat în portul
unde muncește zi de zi, se sperie văzând acolo
atâția șoareci și șobolani, se simte copleșit de

absurd și de nebune, nu găsește sensul unei
vieți petrecute într-un astfel de peisaj populat
de mult mai multe ori de ceea ce-i displace
mult de tot decât de ceea ce îi place și îl
satisface într-o măsură apreciabilă. De îndată
ce-l revede pe David, îi încolțește în minte
serioasa idee de a-l învăța să citească, să
socotească, să înțeleagă pe ce lume trăiește, de
a-l forma așadar într-o modalitate complexă,
spre a putea face față oricărei încercări dificile.
Fără să mai stea mult pe gânduri, se apucă să-
l inițieze pe copilul inteligent, simțitor,
receptiv în arta cititului consecvent și
scrupulos, folosindu-se pentru început de Don
Quijote, „ediție ilustrată pentru copii”.
Surprinzându-l pe David strângând atâtea
lucruri vechi în „muzeul” său, se simte iritat, îi
dezaprobă pasiunea arheofilă. În ce îl privește,
vrea ca băiatul „să se înfrunte cu lumea reală”,
să se îndrepte spre „orizonturi mai largi”, să-și
găsească un loc în lume, să fie mai degrabă
vegetarian decât carnivor, să muncească
ordonat și să trăiască onest de pe urma muncii
sale, să-și formeze deprinderile specifice unui
om cât se poate de cultivat și de civilizat, să nu
cadă nicicând în vreo crăpătură primejdioasă,
săvârșind te-ai mira ce „contra naturii” care se
cade să fie respectată, în nici un caz sfidată, să
reziste oricărei ispite nocive și deturnante, să
nu se considere nicicum „un soi de ființă
superioară” și mai ales, să nu se opună
maturizării atât de necesare spre a le putea
dovedi celorlalți că-i îndeaievea o persoană
demnă de stimă și respect.

Îngrijorat de faptul că la școală copilul se
comportă ciudat, nemulțumindu-l mult de tot
pe exigentul său învățător, merge cu el la un
terapeut de la care află că agitația minorului pe
care îl tutelează cu răbdare și generozitate se
datorează în cea mai mare parte „situației
familiale confuze”, acutei lipse de identitate,
faptului că „nu e sigur cine anume este, de
unde vine (ce hram poartă, că nu acceptă să se
confrunte cu realul propriu-zis, expunându-se
pericolului bovarizării treptate, că „nu are nici
un reper în viața lui (de unde „retragerea și
refugiul într-o lume a fanteziei”, adică tocmai
acolo „unde simte că deține controlul”, că nu-i
împiedicat de nimeni să-și împlinească poftele,
capriciile, plăcerile mai mult sau mai puțin
vinovate), reține că David ar trebui dat la o
școală specială spre a-și corecta, până nu-i
prea târziu, deficiențele formative.

În ciuda celor întâmplate, tutorele bonom,
simțitor, afabil continuă să creadă că nubilul,
de a cărui formare se ocupă într-un chip
benevol, „e excepțional și că merită un
tratament de excepție”, rezervat celor aleși să
le stârnească altora entuziasm și admirație, să-
i fascineze enorm prin prestația-i ieșită din
comun, prin darurile cu care este înzestrat din
belșug și pe care și le face cunoscute printr-o
grație aparte, prin întețitul simț al unei
distincții fără seamăn. 

Ca urmare a unui accident de muncă, Simon
se pomenește la spital unde-i îngrijit, fără
cusur, de „o echipă de infirmiere amabile”.
Meditând asupra existenței sale, sesizează că
viața pe care o duce nu-l satisface, nefiind atât
de consistentă pe cât și-ar dori el unul. Suferă
nu glumă atunci când nemenajantele autorități
școlare insistă să-i ia copilul din custodie,
dându-i de înțeles că a contribuit de mult mai
multe ori la deformarea-i gravă decât la
formarea-i ireproșabilă. La un moment dat își
dă silința să vadă lumea „prin ochii lui David”,
admițând să cadă „sub aceeași vrajă care pune
stăpânire pe băiat”, opunându-se cu tot
dinadinsul oricărei tentative desvrăjitoare.
După ce însă copilul fuge de la școala de
corecție din Punto Arenas, Simon cată să-l
desbovarizeze pe băiat, să-l adapteze realității
efective, să-l convingă că-i spre binele său să se
întoarcă în instituția școlară corecțională.
Numai că, de îndată ce cedează rugămințior
patetice ale lui David și Ines, se trezește

ajutându-i să fugă aiurea cu un automobil
împrumutat. În timpul fugii, copilul dorește să
fie îmbrăcat în costumul de magician primit în
dar de la seducătorul Diego spre a deveni
invizibil. Cum necum experiența de magie
eșuează, semn că invizibilitatea nu-i de fel
compatibilă cu veritabila condiție umană,
aflată mai degrabă pe orbita realității prozaice
decât pe cea a irealității poetice. În urma unui
accident, David își pierde vederea. Ajunși în
fața unui doctor, cei trei călători răvășiți nu
inspiră încredere, stârnesc nedumerirea,
contrariază prin ciudățenia lor, prin insistența
de a căuta o „viață nouă”, diferită de cea
precedentă. În pofida oricărei contrarietăți
conjuncturale, ei își continuă călătoria spre
Estrellita, unde speră să ființeze sub niște
auspicii mai favorabile, să o ia de la capăt, să-
și schimbe radical modul de viață.

Ce anume ne face să credem că o astfel de
carte este o minunată rara avis? Nici mai mult,
nici mai puțin decât incitantul ei fond
problematic, de natură să interogheze temerar
condiția umană, să ne-o facă insistent
cunoscută dintr-o perspectivă simțitor
preînnoită, tulburătoare, îmbrăcat într-o
formă narativă deosebit de lejeră, câtuși de
puțin poticnitoare, demnă de admirat prin
echilibru-i dinamic, prin eleganța firească,
necăutată, prin transparența sporită, prin
naturalețea reconfortantă, prin acuratețea-i
inimitabilă, prin permanenta sa propensiune
spre distincția cât se poate de degajată.lit
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Meditând
asupra
existenței sale,
sesizează că
viața pe care o
duce nu-l
satisface,
nefiind atât de
consistentă pe
cât și-ar dori
el unul. Suferă
nu glumă
atunci când
nemena-
jantele
autorități
școlare insistă
să-i ia copilul
din custodie,
dându-i de
înțeles că a
contribuit de
mult mai
multe ori la
deformarea-i
gravă decât la
formarea-i
ireproșabilă.

Magda Grigore

În numele poemului
(ceai cu grădină)

Sunetele străzii s-au stins.
În grădină ziua strânge în grabă 
ultimele sentimente şi culori
răspândite 

printre ierburi şi crengi înverzite,
le alege, le îmbină şi le înalţă în văzduh.
Cerul se colorează încet şi închide grădina
într-un tablou luminat de crepuscul.
Sufletul se adună din drumuri fără liman
din naufragii şi zăpezi viscolite,
din adâncul fără capăt al oceanelor,
din libertăţile captive şi izbânzile solitare,
din părerile de rău 

şi din nesfârşitele emoţii.
O mână nevăzută desenează agale pe cer 
asfinţitul. Doi oameni singuri  
urmăresc cu privirea coregrafia aburului
din ceaiul cu grădină.
Pudra de ceai verde
răspândeşte taina unor vechi înţelesuri.

Doi oameni singuri ca două întrebări
caută răsunsuri în binefacerea simplităţii. 
E nevoie de timp pentru ca eul lor
(desprins din toate eurile oferite celorlalţi) 
să se întâlnească unul cu altul.
Sufletul se adună din drumuri fără liman
din naufragii şi zăpezi viscolite,
din adâncul fără capăt al oceanelor,
din libertăţile captive şi izbânzile solitare,
din părerile de rău 

şi din nesfârşitele emoţii.

Ceasurile se urnesc, secolele culisează,
spiritul călătoreşte liber,

taie văzduhul ca o sabie –    
grădina, 

convertită la o singurătate afectivă,
se ridică o dată cu aroma ceaiului verde
într-un punct înalt din care
doi oameni privesc (împreună) lumea. 

Viorel Nica
Carte străină

Departe de cele ce sunt 
„în firea lucrurilor” 


