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Din poezia lumii

Francis PICABIA (1879 – 1953)
În prezentarea şi traducerea lui Leo BUTNARU 

Multiplele
metamorfoze 

ale
visătorului

fantastic
care

îmbrăţişează
pielea puilor

aplatizaţi
devenind fără

efort geniu
la strâmtoare

extaziat de
gândire –

le deschide la
trei dudui

prostituate
uşa 

din lemn
violet.

A fost unul din protagoniştii dadaismului, de la apariţia căruia
marcăm 100 de ani. Pictor, grafician, poet, publicist, născut la Paris,
din mamă franţuzoaică şi tată spaniol. Cunoscut ca artist excentric,
care nu se supune canoanelor politice sau dogmelor stilistice. A avut
o influenţă considerabilă în dezvoltarea artei contemporane, în
special în dadaism şi suprarealism. În anul 1916, începe să editeze
propriul său ziar „391”, în care publică primele „Picturi mecanice”. În

1918, editează volumul „Poèmes et dessins de la fille née sans
mère” („Poeme şi desene ale fiicei  născute fără mamă”), din care
am şi selectat textele traduse. A participat la elaborarea manifestelor
dadaiştilor, iar după ruptura cu aceştia (1921) colaborează cu
suprarealiştii, însă neîncetând să se opună, în spirit tipic dadaist,
oricărui gen de înregimentări în mişcările artistice şi politice ale
timpului.

Religiosul papă
Minunată plajă naturală de nisip izolat
în formă colosală plină de calm util.
În seara aceasta frica sănătoasă tăinuieşte

adevărul 
încrucişându-şi picioarele 
coada. – 
Maladia mea schelet al amintirilor 
se ridică asupra unui inamic insuportabil
când maimuţa e dedată unor subtile

raţionamente
mentale.
Vânătorul la capcană dezarmează filosofie

intrigată 
de greva pusă la cale de lucruri. 
Eu cred în imaginea mea.
Acesta e un sistem liber 
odată ce voi gândiţi într-o chineză liberă. 
Infinitul lumii înspăimântătoare 
vibraţii învecinate
văi prodigioase
îşi iese din minţi şi aşa mai departe.

Pneumonie
33 33 33 33 33 33 33
element de calcul
în aceste tenebre.
Un spectacol ce-l dă copilul cu jocul de

degete 
extraordinar calculator al ipotezelor
cu morcovi cu final corect
în strălucitorii ochi 33.
Minunăţiile mor asemeni nouă 
în situaţia pe care o cerem
enigma leagănului.

Strigătul
Probabil salteaua e o limbă 
posibil prea neîncrezătoare
moartea vizitatorilor cleioşi.
Captivi în antecamera 
revistelor pentru somnul
de punere în scenă –
Punctul sensibil devorat 
fără speranţă – 

Balansoar
Bona înnoadă impoliteţea
Tu ai venit să-mi bei umărul
E amuzant
De a pierde dragostea în mod fix
Bucurie infantilă
A unui cerşetor suplimentar
La naiba după dejunul de la gară
Să-ţi zbengui afacerile – 

Mica zebră
Argoul lipiciului în azurul orb
Mai puţin adevărat
În Bois de Boulogne
Nu-ţi fă griji de cărbuni pentru iarnă
În atelierul amicilor mei.
Pur şi simplu extinderile au înflorit
Fiind sacrificate în fonografe 
Sub mâna plămânilor
Cu uşurinţa unui iepure unsuros
Deliciile Barcelonei
Recentele eşecuri
Tu nu-mi vei înşela cariera.

Labirintul
Voinţa aşteaptă permanent
O dorinţă fără a o găsi.
Pumnalul pasionează absenţa 

veseliei.
O cicatrice-n lungul nopţii 
profanează îngândurarea.
Nu există decât detaşarea 
incredulă.
Mă face să sufăr 
deoarece eu cunosc indiferenţa.
Banalitatea îmbarcă neîncetat 
pe ea însăşi.
Orizonturile ating ochii 
sentimentelor noastre.

Globuri electrice
Un templu molatic la ţărmul mării 
a început să fiarbă precum culmile 
munţilor pacifici.
Zânele păpurişului prind rădăcini 

în adâncul creierului meu de mac
şi puţin câte puţin ca nişte retezături

amestecate
presupun că lista oamenilor
este clarificată înainte de a începe calea

jadului.

Flori tăiate
Noi locuim aceeaşi vârstă 
într-un oraş pustiu
şi perdelele electrice
îşi introduc de două ori bateriile
într-o cutie cu chibrituri bizare.

Living
Egoismul cuceritor recreează un prost
Un amant aşteaptă fericirea
Afacerea aparenţelor
Eu nu i-am văzut niciodată
Pe cei care o poartă
Necunoscuţii nu au teorii
Despre deşeuri
Şi lungimea râului naufragiat.

Vai!
Femei bărbaţi
Afaceri
O ţară ambiţioasă
Suveranitate
Îmi place că ochii sunt plecaţi
De necaz
Mai ales în marea toracelui
Însă eu spun minciuni dezinteresate
Acesta e aproape acelaşi lucru
Cu adevărul sufletului
Şi marea laşitate a orgoliului academic
Ochii mei în ochii voştri
Eu sunt fericit
În uitata mea singurătate

Visător
Multiplele metamorfoze 
ale visătorului fantastic
care îmbrăţişează pielea puilor aplatizaţi
devenind fără efort geniu
la strâmtoare extaziat de gândire –
le deschide la trei dudui prostituate uşa 
din lemn violet.

Germenul
Omul animal
Spre neant
Îşi înveleşte simţurile
Umbrele scursorii sale
Sunt obstacol în cale dragostei

Sistem chinez de ateism
Ca o privire goală
Dovlecei schelete culoarea limaxului
A penetraţiei mutuale
Mecanism orb şi mut
Noi vom găsi aripi care vieţuiesc în

conformitate
Cu principiile lui Platon
În aparenţele realităţilor.

Aproape am terminat
În stradă precum în cântec
O mare
Bomboană
Ambalată în alb
Când eu mă joc de-a sărutul întrerupt
Gustul Parisului mă consolează
În tul eu văd arabescuri
Ochii afundaţi în orbite trag în jurul meu

divanul toasturilor
Lumină roză peste părul meu neted
Întrebări inutile
Într-o familie ce se hrăneşte cu zaharicale
Eu îmi caut măsura.

Ogarcă
Ţara mea detestată suflă 
în stele
pentru a spulbera marea injustiţie.
Acest inel aminteşte de o iubire 
veghea căreia se agită departe de ţărm.
Pământ al aramei 
harpă încântată
magicianul rândunelelor
viaţa mea pregătită pentru aventuri
îşi aminteşte de picioarelor sale.
Niciodată fără durere 
cerbul meu
iubit
nu va mai luci
draperiile marcate
în neorânduială.

Pasărea rezedă
Într-o seară, aceste plete lungi date-ndărăt 
ale micii dansatoare ciudate se făcură

centură
cu febră băltită amintindu-şi de

promenadă.
Animată ea presă pe gura mea băutura.

* * *
Turtiţe de zahăr roşu umflate a conci 
unde biserica veche cântă la caterincă
împodobind cu un colier de perle căţelul
şi intră în camera mea magnifică.

* * *
Noaptea braţele mele s-au reîntors sub

iarbă 
surâsul lui a scânteiat pe ultimul imobil
în camera deosebit de liniştită
şi-având totdeauna dreptate ea adormi.

Soţia capră
Frunzele sale anormale parazitează străine
conţinând fapte diverse
într-o companie grea de nervi.
Nucul în necunoscutul banal 
e unicul adevăr
în continuare.
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„Ionescule, tu mergi la uzină!“ Acea expresie
mi-a conturat mult mai ferm viitorul decât am
crezut. Un viitor cu orizontul li mitat. Uneori
timpul se rostogoleşte lent, poate că nici nu se
rosto goleşte cu adevărat, e ca o linie dreaptă
desfăşurându-se pe un arc de cerc şi descriind o
altă curbă specifică, din perspectivă diferită, cu
alte înţelesuri, dar cu aceeaşi origine, punctul de
la care s-a pornit.

Raza cercului meu de bază se întindea pe 15
km, între Cartierul Trivale şi Colibaşi poarta 1,
într-o lume pe care aveam să o cunosc bine, ce nu
m-a copleşit cu micile ei probleme, ci mai degrabă
mi-a conferit doar o anumită valoare de
întrebuinţare. N-am să descriu mecanismul,
intrasem în el fără voia mea şi mă angrenasem cu
convingerea fermă că poate fi îmbunătăţit, cu
fiecare înfăşurare pe partea activă a profilului în
care o roată dinţată trage pe flancuri mersul,
credeam eu, înainte.

Am lucrat la calitate şi încercam cu echipa să-i
conving pe cei peste 800 de muncitori direct
productivi, cei care contau cu adevărat la secţia
„Cutii de viteze“, de conceptul calităţii şi
necesitatea lui. (Aserţiunea „cei care contau“,
întru totul activistă, era aruncată în oponenţă
mereu în faţa celor din serviciile auxiliare,
inginerilor şi tehnicienilor — „cei care contau mai
puţin“— ori de câte ori se ivea prilejul. De şedinţe,
slavă domnului tovarăş, nu duceam lipsă.) 

Încercam aşadar cum ziceam, să-i conving pe
ope ratori cât de dezastruoasă este o abatere de
elice sau profil pentru roţile dinţate. Fie ea de
ordinul, aparent nesemnificativ al zecimilor de
micron. Contau cu adevărat în războiul pe care îl
aveam de purtat cu industria auto a Vestului
sălbatic! Îmi plăcea jocul de-a şoarecele şi
elefantul.

Uzina începea cu prelungirile ei, un fel de
tentacule uriaşe care funcţionau ca nişte ventuze,
absorbindu-i sau vărsându-i pe muncitori prin
cele opt guri/porţi de intrare/ieşire, direct în/din
burta monstrului. Nici caracatiţă, nici balaur! În
realitate avea câte ceva din amândouă, dar şi o
puturoşenie oarecum domestică. O lentoare pe
care nu ştiai de unde s-o apuci. Un mutant care te
storcea de vlagă în malaxorul lui şi-ţi atrofia
simţurile, lăsându-ţi impresia că prin salariul pe
care ţi-l dă, neîndestulător dar sigur, te poţi
scutura în timp din iobăgia seculară a pământului.
Dar de ţărănia din tine nu te puteai rupe doar
purtând o pălărie mai mare, care să te apere de
soare sau de vreme rea.

În fond mai toţi de pe platformă prestau două
meserii. Era obligatoriu să te întorci să nu te faci
de râs în sat, măcar sâmbăta şi duminica atunci
când nu se lucra la uzină! 

„Uite-al dracului Tănăsoaica, mare maistru la
uzină, şi-a luat casă la bloc în Mioveni, maşină la
scară şi s-a făcut băiat de oraş! I-au  crescut
urzicile semănate pe sfoară de-un metru în
grădină. Îşi ţine sapa din oţel de disc pitită în
debara, la oraş. Deh, sapa din oţel de disc e grea!
Nu i-ai pus domnule la coadă, motoraş?...”
(Devenise o modă în vremea aia să-ţi faci în uzină
obiectele trebuincioase gospodăriei. De la cuţite
de înjunghiat din oţel suedez sau supape tratate
special, lustruite la perie, ascuţite ca briciul să nu
rămână fir de păr pe şoriciul porcului, până la
toporaşe pentru şniţele şi sape din oţel de disc. Şi
ultimul lucru de trebuinţă pe lumea asta,
coşciugul, tot în uzină ţi-l făceai la o nevoie.

Pentru cei mai mulţi uzina era o vacă de muls la
îndemână, cu izvorul laptelui fără sfârşit, căci pe
dealurile Colibaşului iarba creştea grasă.

Cu un sfert de oră înainte de intrarea în schimb
mugea „vaca”. Un sunet prelung de sirenă ce te
îndemna să grăbeşti pasul, dacă urcai coasta
dinspre Mioveni, sau pe cealaltă parte dinspre
Colibaşi. Părăseai cozile de la punctele alimentare
de pe platou, cumpărăturile urmând să ţi le faci la
ieşirea din schimb. Vânzătorii aruncau ultimele
felii de salam pe cântar şi experţi, nu mai aşteptau
să se oprească balanţa, rotunjeau  preţul şi dintr-o
dată prăvălia se golea.

La poartă, dacă trecea de şapte, riscai să ţi se ia
legitimaţia şi să fi trecut în registrul ofiţerului de
serviciu, să apari pe un tabel la normatorul de
secţie. Acesta avea dreptul să-ţi taie ore din pontaj
pentru întârzieri repetate. Financiar nu însemna
mare lucru, pentru că majoritatea operatorilor
direct productivi, lucrau în acord global, plătiţi la
câte piese ieşeau la gata din mâinile lor. Dar mai
erau şi cei de la TESA, indirecţii productivi,
purtătorii de halate care oricum aveau mai mult
rol de material didactic pentru şedinţele de partid,
sau de UTC, ridicaţi în picioare şi beşteliţi că nu-şi

aduc integral aportul la bunul mers al producţiei. 
Dacă nu-ţi lua banii Bebe normatorul şi

Drăguleasa, contabila, până la urmă nu conta prea
mult! Critica era constructivă şi te căzneai măcar o
vreme să nu mai întârzii, să nu te afişeze la gazeta
de perete.

Alta era situaţia dacă nu ajungea autobuzul.
Vreun carambol pe şosea, sau pur şi simplu
întârziase şoferul, nu se trezise la timp din cheful
făcut cu o seară înainte. „Al dracului motor, n-a
vrut cu nici un chip să mai pornească!” Venea cu
maşina din faţa casei, acolo o parca. 

Ce să mai dai drumul la utilaj ajuns la zece în
atelier! Puneai sufertaşul la încălzit în baia de
abur şi căutai meşterul să-i explici cum stă treaba.
Totul era să te descarci, să te arăţi nervos pe
neamul lui manivelă. 

„Panaramele dracului se îmbată ca porcii în loc
să-ş repare autobuzele! Ar trebui să fie puşi la
plată, să suporte daunele şi pierderile
întreprinderii, başca salariul călătorilor
întârziaţi.” Între şase şi şase şi zece plecau
autobuzele din toate cartierele Piteştiului şi se
încolonau la trecerea podului pe sub calea ferată.
Un şarpe lung segmentat de farurile aprinse,
înşirat pe câţiva kilometrii, dar şi o întrecere
nebunească în interiorul corpului de table pe roţi
ce se smicea în ocolişuri şi depăşiri periculoase
până la Miceşti, unde se termina şoseaua pe două
benzi către Câmpulung şi făceai dreapta la
nouăzeci de grade pe strada uzinei, iar cel care
intra primul în Colibaşi, acolo nu mai era loc
pentru depăşiri, se mândrea toată ziua zicându-şi
Domnul Viteză.  

De obicei primul ajungea Gică Nebunul, un
puşti înalt, cu o nevastă frumoasă, blondă,
contabilă pe undeva prin uzină. Gică a lucrat
câteva luni la Cutia de viteze  strungar,  de acolo
l-am cunoscut mai târziu. Probabil îi luaseră
caralii carnetul, dar s-a întors la autobază după ce
i l-au dat înapoi.

Dacă te grăbeai sau doreai să-ţi testezi
rezistenţa la rupere, voiai să încerci cât ţi se
slăbesc şuruburile când trăieşti periculos, sau să te
scuturi de coşmarurile nopţii, îl alegeai pe Gică.
Nu poţi ştii niciodată ce zace într-un om! Pe mine
mă saluta respectuos şi manierat de departe. N-ai
fi zis că e acelaşi om care la volan turba, fierbea
sângele-n el, nu mai contenea cu înjurăturile dacă
nu i se făcea loc să depăşească în traseu. 

Mărturisesc l-am văzut odată pe Gică, era
probabil în tura liberă sau avea maşina la reparat,
aşteptându-şi în staţie soţia, sus la noi în Craiovei
(mă mutasem deja în Craiovei), cu un buchet
mare de trandafiri galbeni. Era ziua ei, a sărutat-o
şi au plecat de mână în treaba lor, neluând în
seamă vorbele mucaliţilor care stăteau totdeauna
în spate şi jucau şeptic.

Când ajungeam pe platou la uzină, un platou
imens pregătit să primească, una lângă alta, mii
de maşini personale şi sute de autobuze, le găseam
pe cele dinspre Câmpulung deja venite, căci spre
munte, în satele aşezate pe râul Târgului sau mai
la stânga spre Coşeşti, cocoşii se trezeau
dimineaţa mult mai devreme. 

După ce s-a construit BIG-ul, dar şi în celelalte
dughene care apăruseră ca ciupercile pe lângă
garduri, comerţul socialist era în floare, iar
producătorii pomicoli neautorizaţi, prestau şi ei
de zor golind damigenele înghesuite în
portbagajul vreunei Dacii prăfuite, căreia îi
curgeau tablele de atâta hurducăială pe coclauri la
cărat de prune, împărţind contracost cu juma de
măsură degustătorilor matinali, specialităţile
zonei. Se creau grămezi spontane, moluri în
mişcare înaintând lent spre porţi, sticlele circulau
de la mijlocaşii la grămadă către linia de trei-
sferturi. Pare că puterea octanică a
combustibilului sau cantitatea, nu era suficientă
pentru maximum de capacitate la care se puteau
tura motoarele, ceea ce de fapt îi îndârjea, dar nu
voiau să rişte. 

Produsul inflamabil, interzis conform
decretului 400, se consuma doar în afara gardului
uzinei, iar la poartă trebuia să întorci capul când
arătai legitimaţia şi să-ţi ţii respiraţia, ca să nu-i
dai un damf puturos în faţă portarului. Portarii se
arătau băieţi sensibili, dar pe fond cumsecade!
„Măi nene a intrat în haine, e rămas de la
povarnă!... Am făcut ţuica astă iarnă şi nu mai
scap de mirosul ăsta păcătos! Te-nţelegeau.
Important era să te ţii pe picioare, căci dacă vreun
portar mai al dracului băga de seamă vreo
clătinare în peisaj, nu te mai lăsa sa intri.

Mă dădeam jos din autobuz la poarta 1. De
obicei până la secţie mergeam singur, speriat încă
de ce ni se întâmplase la „procesul albaştrilor”, cu
gândurile mele fără de număr în minte şi geanta

pe umăr. Purtam în ea pachetul cu mâncare şi
obligatoriu câteva cărţi, una măcar de poezie.
Dimineaţa nu se putea citi căci lumina se aprindea
în autobuz doar în spatele maşinii, unde era
cerută expres de cei ce se aşezau acolo să joace
şeptic. Dar la întoarcere, dacă prindeam un loc,
reuşeam să citesc până la Piteşti pagini bune. 

Pe frontispiciul secţiei sta scris cu litere mari,
roşii, Cutii de viteze. Intram, dar nu urcam în
stânga pe scări. Şeful de secţie şi tehnologii la
primul etaj, contabilitatea si dispeceratul la etajul
doi şi la ultimul etaj, vestiarele. Halatul îl ţineam
în secţie într-un dulap la punctul meu de control
final. Nu-mi plăceau vestiarele, aveau un miros
greu de suportat de la bocancii cu talpa groasă şi
salopetele îmbibate de ulei.

Deschideam în faţă uşa de metal prinsă cu arc
şi intram în secţie într-o altă lume. Te izbea un aer
mai cald şi un ţiuit continuu de la instalaţiile sub
presiune. Monstrul respira, dar  era aţipit. 

În prima mea zi de muncă, am nimerit
autobuzul lui Gică. Aveam la mine un bilet pe care
era scris cu litere mari un nume, MIU PETRE. Mi
s-a spus de la securitate că MIU e o prescurtare de
la Meseriile Industriilor Uşoare şi Petre e Sfântul,
şeful de la calitate. Dintre toate posibilităţile ce mi
se puteau oferi, uzina era raiul pe pământ. Musai
să-mi dispară din gând facultăţile şi apucăturile
duşmănoase. Trebuia să consider că acela a fost
un vis urât. Aş fi pierdut vremea degeaba. Doar
clasa muncitoare are perspective certe să ajungă
în paradis. „Şi unde pui că au salopete albastre ca
şi idealurile voastre!” Mi s-a cerut să nu-i fac de
râs că ei au investit în noi încredere. „Poezia
adevărată o poţi găsi doar la munca de jos!”
(Recunosc în context, m-a furat un pic condeiul
desenând floricele pe text.)

Când am deschis uşa în secţie nici ţipenie de
om pe culoare, doar la montaj trei bărzăuni
probau la banc ultima cutie asamblată în schimbul
de noapte. Se luptau cu ea ca s-o ridice pe un
cârlig. Semăna cu o carcasă de… 

Imaginea în sine m-a frapat de la primul
contact ca o pedeapsă nemeritată. Parcă revedeam
într-o altă dimensiune, forţat, o tăiere de porc la
tata mare în curte. Guşterele ăl bătrân. Trei
bărbaţi puternici luaseră de picioare porcul să-l
scoată din coteţ şi îl trântiseră pe jos. Îl ţineau
strâns şi am văzut clar când unul dintre ei i-a
împlântat cuţitul adânc, a ţâşnit sângele şi un
guiţat sfâşietor m-a făcut să alerg şi să mă închid
în casă. Abia după vreo oră la insistenţele
Veroanei, o soră de-a tatei, am ieşit afară să-mi
dea şorici. Mai gustasem şorici şi altădată, ştiam
că e bun. 

N-am mai văzut porcul, îl porţionaseră; inima,
ficatul, bojogii, şuncile, slănina pentru topit,
greabănul, şira, coastele, şoriciul rulat şi aşezat pe
fundul hârdăului. Tata-mare mi le-a prezentat pe
toate şi mi-a explicat rostul şi rolul fiecăruia,
inclusiv filozofia vieţii porcului. „Tăierea lui în
ajunul Crăciunului e împlinirea destinului!” îşi
susţinea ăl bătrân dizertaţia. 

N-am înţeles! Am început să plâng, aveam opt
ani, în primăvară murise tata şi am cerut
oamenilor acelora să-l lipească bucată cu bucată şi
să-l facă la loc cum a fost. Mi-au explicat că nu se
mai poate, băuseră prea multă ţuică, le
tremuraseră mâinile şi cuţitul nu tăiase la semn,
nu se mai potriveau îmbinările. 

Nu mai eram copilul neştiutor de atunci, dar nu
avusesem nici-o legătură cu industria. Tehnica nu
mă atrăsese, nu ştiam cum arată o cutie de viteze.
Cui să fi pus întrebările? Mama singură nu le ştia
pe toate… Pe mine mă stârnea metafora, n-am
crezut că voi fi pedepsit de viaţă sa ajung în
industrie un controlor bun. 

Când i-am văzut pe cei trei ridicând în braţe
cutia de viteze (am prins estafette-ul, cutia aceea
era mult mai mare decât cutia de Dacie…)ca pe un
porc de Crăciun şi au agăţat-o într-un cârlig ca s-o
introducă în bancul de probă, mi-a venit pe loc în
minte păţania din copilărie. Nu exista cuţit şi nu
ţâşnea sângele, carcasa avea totuşi un buşon pe
unde curgea uleiul ce trebuia deşertat după proba
de banc. 

Mă gândeam că de data asta va trebui să învăţ
singur, fără tata mare, inima şi ficatul, pinioanele,
sateliţii, axele planetare şi cuzineţii, rolul şi rostul
fiecărei componente, filozofia vieţii în cutie şi asta
nu era de loc poezie. Am militat tot timpul pentru
componente fabricate cu precizie  ca la NASA. O
reminiscenţă probabil… 

- Bună dimineaţa, îmi spuneţi vă rog unde are
biroul tovarăşul MIU?

(fragment din ediţia II-a 
a Dosarului Albaştrii)

Când
ajungeam pe
platou la
uzină, un
platou imens
pregătit să
primească,
una lângă alta,
mii de maşini
personale şi
sute de
autobuze, le
găseam pe
cele dinspre
Câmpulung
deja venite,
căci spre
munte, în
satele aşezate
pe râul
Târgului sau
mai la stânga
spre Coşeşti,
cocoşii se
trezeau
dimineaţa
mult mai
devreme. 

Uzina
Ion Toma Ionescu
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Spectacolul
poeziei

Gellu Dorian și suta lui de maeștri

Jurnal liric ce refuză facilul,
idilicul, cotidianul

Dumitru Augustin Doman

Scriitor cunoscut, Gellu Dorian este prodigios poet, romancier,
eseist, critic literar, dar și neobosit animator cultural de anvergură,
organizând de două ori pe an Zilele Eminescu la Botoșani, cu Premiul
Național Eminescu în iarnă (la 15 ianuarie), cel mai important de la
noi, și cu premii pentru debutanți în vară (la 15 iunie). Nimic nu-i e
străin din ce ține de literatura română și chiar de viața literară
românească.

Și totuși, Gellu Dorian încă mai surprinde, recent publicând un
volum unic în literatura noastră: O sută de maeștri și un discipol.
Crochiuri lirice (Editura Junimea, Iași – 2016, colecția Cantos, cuvânt
însoțitor de Ioan Holban). Ca să ne dăm seama despre ce e vorba, e
necesar să reproducem prezentarea autorului de pe ultima copertă:
„Poeziile din această carte au fost scrise în 1976, după ce am citit
Panorama poeziei universale contemporane de Anatol Baconsky,
carte apărută în 1972 la Editura Albatros, într-un tiraj de 7300 de
exemplare și care a cunoscut încă vreo câteva tranșe până în 1977, după
moartea tragică a poetului antologator. Impresionat de autorii pe care
i-am descoperit în cele 877 de pagini, citiți și recitiți, am scris pentru cei
o sută de antologați câte o stanță lirică, fiecare de câte două strofe. Nu
atunci, ci acum, la patruzeci de ani de la scriere, convins că am învățat
adevărata poezie de la ei, i-am dat titlul O sută de maeștri și un
discipol.” Aceasta poate fi o lecție și pentru tinerii poeții de astăzi, din
două motive: pe de o parte pentru că sunt omagiați poeții mari ai lumii,
iar pe de alta, pentru că, în fond, un tânăr poet trebuie să aibă o solidă
cultură poetică, nu să scrie lăutărește, după ureche; să aibă, deci, o sută
de maeștri pentru a fi ei înșiși autori.

Dar ce sunt de fapt „crochiurile” lui Gellu Dorian? Dincolo de
reverențele de rigoare, poeziile sunt texte scrise în maniera fiecăruia
din cei o sută, aducând în cele opt versuri elementele poeziei fiecăruia,
obsesiile acestuia, mai puțin stilul, că atunci ar fi fost parodii, dar ele se
constituie în cea mai mare parte și ca arte poetice ale celor antologați
de Baconsky, citiți obsesiv de Dorian. Iată pe Rainer Maria Rilke într-o
ars poetica, poem expresionist, care trimite subtil la detalii din viața

marelui poet: „Azi e toamnă și în parc e frig,/trandafirul tremură de
teamă/că-ntr-o clipă neagră o să îl ating/și-i voi da întreaga vieții
vamă.//Prietene, nu-mi mai scrie scrisori,/unde sunt eu e o lume de
gheață,/așteaptă o toamnă când ai să mori/cu roua pe buze, de
dimineață”. Aceleași caracteristici sunt valabile și pentru Georg Trakl:
„Noaptea imensă-i un altar de seu,/punctul vulnerabil este luna,/după
care se ascunde-un zeu/mai flămând de viață ca întotdeauna.//Vreau
să-mi văd ursitul vis de crin,/rătăcind prin Calea cea lactee,/nu mai
trece nimeni, nici un peregrin,/sora mea e-o umbră pe alee”. Și, ca să
încheiem cu citatele, la Cesare Pavese găsim obsesia morții autorului
Meseriei de a trăi: „De ce se curmă, Domnule Cesare,/contemplarea
însăși în afara ei,/parcă s-ar ascunde sfinții-n calendare/și-am avea
deodată șapte dumnezei.//De ce vine moartea și în ochi e frig,/și în
sânge nimeni nu mai este,/Domnule Pavese, când șoptesc, te strig,/și
când vine moartea ne vom da de veste”.

Cu îndreptățire, Ioan Holban găsește, în prefață, că „materia lirică
din O sută de maeștri și un discipol este poezia însăși, „crochiurile” lui
Gellu Dorian plecând de la și întorcându-se mereu la un cod cultural
asumat, parte din realul și imaginarul poetului. În fond, Gellu Dorian
denunță formula veche și ideea primită, după care esențiale pentru
nașterea unui poet sunt talentul și inspirația („muza”, cu vorba poeților
din alt veac). Din talent și inspirație, lângă „muză”, se poate scrie,
eventual, o carte chiar remarcabilă, elogios comentată, premiată, dând
fericitului autor frisonul gloriei; un destin literar crește, însă, din
cultură, din lecturi și prin integrarea în ființa interioară, în structurile
lirice de profunzime, a lucrurilor „învățate”, descoperite în cărțile
altora”.

Dar, ca o concluzie, deși Gellu Dorian își asumă rolul de discipol al
celor o sută (între timp, probabil că și-a mai adăugat vreo sută), cine-i
știe opera poetică poate constata că aceasta nu păstrează influențe
vădite  din niciunul. Poate că acesta este unul din aspectele cele mai
importante ale veșnic misteriosului proces de creație autentică, să fii tu
însuți după ce te-ai „confruntat” cu ce e esențial în literatură.

Există poeți care scriu parcimonios,
producând un poem la mari intervale de timp, iar
un volum la un deceniu. Pentru cronicar, aceștia
sunt mană cerească. În contrast, există poeți care
au un ritm cotidian de scris, susținut, aflați într-
o stare de inspirație continuă, ca o transă fără de
sfârșit. Se pare că în această categorie se înscrie
poeta Camelia Iuliana Radu, autoarea recentă a
unei trilogii: Întredeschis/Dincolo de
fugă/Vântul în oglindă (agol, 2015), chiar fiind
preocupată de transă: „mă întreb dacă transa
este un joc/un spectacol al iernii/pus în scenă de
regizori cosmonauți/plictisiți de rețete
artistice...” În paranteză fie spus, până am apucat
eu să citesc cele trei volume de față și să-mi fac
notații despre el, autoarea a mai publicat un
volum.

E atât de prinsă autoarea de așternerea
poemelor încât nici nu mai e interesată de a le da
titluri, deși textele acestea sunt pretabile la
interesante titluri. De pildă, pe cel de la pagina
62 a primului volum l-ar fi putut intitula Centrul
și periferia: „bătrânul s-a ridicat din groapă/și-a
înfipt bastonul în pământul periferiei/și a
zis:/aici este centrul/aici voi învăța vântul să își
răsucească trupul/pe voința mea//sub lună/
umbra toiagului creștea până departe/atingea
centrul orașului/făcându-l periferie”.

Poeta este livresc-ludică și chiar onirică,
producând câte un text memorabil precum cel
numerotat 7: „scrijelim/pe un zid de omăt/ușor
ca atingerea de femeie/avid ca atingerea de
bărbat//apoi/răsucim curioși cerul/avid ca
atingerea de femeie/ușor ca atingerea de bărbat”.
De aici până la un soi de suprarealism nu mai e
decât un pas pe care poeta îl face cu nonșalanță:
„pasărea om stă pe trepte/în loc de aripi are
haine/în loc de cântec are lacrimi/în loc de pene
are doar părul cărunt/și în loc de cerul albastru
are o ușă în somn...” Și, în același registru, cu
imagini care amintesc de Chagall: „mă întâlneam
cu partea din mine/care plutea pe deasupra
caselor/și sufla din trompetă/când mergeam la
școală/era partea cu vedere la vis...”

Dar, cam ca la Nichita Stănescu, celebrul ei
concitadin, stăpânește foarte bine jocul dintre
realitate și abstractizarea acesteia: „un arhetip a
ațipit într-o matriță nouă/aninat de
privire/dansează ușor neantul/poți crede/că

Dumnezeu te privește de aproape/cu respirația
necamuflată”. Sau, acest poem ce mi se pare
memorabil pe linia aceasta a abstractizării:
„tremura vocea întâmplării/pe care am strivit-
o/fără să vreau/sub talpa unei întrebări/uit/din
ce în ce mai des/să aud ceea ce văd/devin tăvălug
peste zilele mele/devin asupritoare”.

Camelia Iuliana Radu pare preocupată, de
asemenea, de o poezie a reflexivității, a oglinzii,
scrisă cu detalii, cu prim-planuri dintre realitate
și metafizică. Iată un fel de autoportret cu totul
original: „cuiele se topesc la soare unul câte
unul/și în găuri se adună apă și sânge/te poți
privi drept în ochi/înrămat într-un lemn încă
viu”. Sau această imagine a oglinzii devoratoare,
ca un fel de reflexie a unui tablou de Munch:
„oglinda înghite în tăcere/mișcarea/țipătul/ dar
gura ei nu se umple”. La acest capitol al
reflexivității poate fi înscrisă și această artă
poetică: „eu ziceam că poetul/este o sălbăticiune
rătăcită printre civili/dar când privesc ce se
petrece/în jurul meu/îmi vine să spun că
poeții/sunt niște inocenți/rătăciți în jungla
umană”.  

În volume mai vechi, poeta mai făcea
neînsemnate concesii sensibilității, după cum
spune Aurel Pantea: „Sufletul liric al Cameliei
Iuliana Radu poartă semnele unei feminități
echilibrate. Senzualitățile din unele imagini sunt
născute din melodii lăuntrice, în care
pasionalitățile și-au redus furiile, lăsând în
poeme mostre ale unui suflet pentru care
expresivitatea ține de temperanță.” Trilogia
aceasta, însă, este în fond un jurnal liric care
refuză facilul, idilicul, cotidianul pernicios:
„citeam un ziar și am obosit/nicio propoziție nu
mai gândea/erau îmbătate toate în licoarea
contextului//calc pe iarbă artificială/zi de
zi/până la moarte//într-un cimitir e mai mult
freamăt/decât într-un ziar provincial/sau în
biroul unui director”.  Și: „sunt modestă scriu cu
pixul într-un caiet/pe facturi pe chitanțe/pe ce
nimeresc//literele sunt urâte/dar împreună cu
facturile de plată/am o cronică precisă a stresului
cotidian//pasta pixului se termină adesea/și
atunci încerc să citesc apăsarea din hârtie//scriu
de la o vreme direct în fișiere word/zi de zi șterg
literele tastelor/este singurul semn fizic al
gândurilor/evacuate”.

Carte
nouă
Maria
Pilchin –
Poeme
pentru
Ivan Gogh
(Paralela
45, 2015,
colecția
Avanpost)

Maria Pilchin este o tânără poetă de
la Chișinău, autoarea unor texte de-o
prospețime și o suplețe remarcabile,
lucruri îndeobște nu tocmai lesne de
obținut de la o asemenea poezie în
general livrescă și plină de note ironic-
parodice și de ingenioase jocuri de
cuvinte. Autoarea reușește, de pildă, să
altoiască erotismul cel mai viu pe o
structură livrescă, precum în aceste
Precipitații cu Nichita: „ne-am iubit ca
doi pisoi/de martie/în timp ce
nichita/își cânta ploile/infernale/frigul
ne intrase în oase/și doar dragostea a
putut/să ne readucă la viață/în
garsoniera/din inima chișinăului” sau
ca-n SMS-ul Sulamitei: „sânii mei
sunt/două turnuri/cu două
tunuri/fortăreața ta/în care istoria/se
consumă/într-o noapte/sunt eu”. Dar,
poezia aceasta are și o dimensiune
socială, trecerea de la erotic la social
fiind făcută prin poemul de la pag. 39:
„sunt rusoaică la bucurești/și româncă
la moscova/dar în patul tău/sunt femeia
de iubit/femeia de atins/femeia de
legănat/femeia de înțeles”, la pag. 45
găsind noi un text chiar angajat până la
sarcastic: „aleșii poporului/fură ca la
colhoz/pe dealul mare/politica lor/nici
șah/nici măcar domino/nu mai este/ci
curată ruletă rusească”. În câmpul cu un
relief variabil, încă neașezat definitiv al
poeziei douămiiste, Maria Pilchin este
deja o voce remarcabilă, lectura acestei
cărți premiate de USR cu premiul
Mircea Ciobanu lăsându-ne să
întrevedem o evoluție viitoare strălucită
a poetei de la Chișinău.  cr
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La Firenze, pe urmele lui Dante
Mai mult decât Roma, la città del fiore a

fost una dintre ţintele preferate în călătoriile
mele imaginare, de ins livresc, încă din
studenţie. Antica cetate romană Fiorenza,
devenită centru cultural şi politic de
anvergură europeană din timpul ducatului
condus de familia de Medici, apoi în
Renaştere, mă atrăgea şi datorită genezei
limbii italiene literare pe temeiul dialectului
florentin. Florenţa părea cu atât mai
fascinantă cu cât ajunsesem să-mi închipui că
păşesc, străbătând-o agale, pe urmele lui
Dante Alighieri, întemeietorul limbii literare;
urmat de Leonardo da Vinci, Michelangelo
Buonarotti, Sandro Botticelli, Filippo
Bruneleschi, Galileo Galilei, Angelo
Poliziano, Giotto di Bondone, Georgio Vasari,
Niccolo Machiavelli, Girolamo Savonarola,
chiar şi Rafael care n-a trăit decât patru ani în
Oraşul florii.

*

Pe 22 mai seara, am decolat din  Bucureşti,
în grup familial, cu un avion Boeing al
companiei Blue Air şi după mai puţin de două
ore aterizam pe aeroportul din Firenze. Am
fost puţin derutat de fusul oral, pentru că
plecasem la ora 19 din ţară, pe poarta
Otopeni, iar la sosirea în Italia era doar 20.
Până să ieşim din aeroport, s-a lăsat
întunericul, dar am găsit cu uşurinţă un taxi
care ne-a dus la gazda noastră din bulevardul
Matteotti, într-o clădire veche cu trei etaje.
Oboseala drumului s-a atenuat admirând
priveliştea vesperală de pe bulevardele largi
sau străzile foarte înguste prin care se
strecura  taximetristul vorbăreţ. Şi a pierit cu
totul când domnul de la care am închiriat

apartamentul, un
italian pragmatic,
ne-a făcut un
instructaj amănunţit
asupra tuturor
utilităţilor, începând
cu aprinderea
aragazului şi
pornirea maşinii de
spălat vase, pe care
n-o vom folosi; mai
folositoare a fost
modalitatea de
manevrare a
obloanelor din lemn
masiv de la ferestrele
camerelor. Aveam să
mă conving că
majoritatea caselor
vechi (n-am prea
văzut construcţii noi)
acoperite cu ţiglă
cărămizie sunt
prevăzute cu obloane
exterioare
segmentate din lemn
masiv şi un fel de
storuri interioare
fixe, tot din lemn
(protejând, de
căldură, vânt şi
ploaie).

Trezit prea
devreme a doua zi, la

ora italiană, realizez că nescafé-ul fără fumul
ţigării, în bucătăria-sufragerie complet
utilată, nu are nici un gust. Ies în bulevard să
cunosc împrejurimile şi remarc, mai întâi,
pista de biciclete, de vreo doi metri lăţime,
care flanchează trotuarul. Un trotuar cu
aspect de vechime, datorită lespezilor din tuf
vulcanic care îl acoperă. Prima întâlnire
matinală pe străzile lăturalnice este

simptomatică. În dreptul unui Stop, o femeie
înfoiată, zingara după port, mă interpelează
într-o italiană aproximativă: Chelesore? Nu
înţeleg ce vrea, deşi îmi arată insistent mâna,
aşa că nu-i răspund, alegându-mă cu o
replică tăioasă pe româneşte. „Băi, baboleto,
ţi-a luat graiul?” În zilele următoare, aveam
s-o reîntâlnesc, în diverse ipostaze, în centrul
turistic din Piaţa Domului. Ajung în prima
piaţa cu aer istoric, Piaţa Fra Girolamo
Savonarola, un fel de piaţă de cartier care are
în centru un parc de joacă pentru copii foarte
sărăcăcios. Iar într-o latură a parcului,
statuia reformistului rebel, în stil auster. Nu
voi mai da de urmele lui Savonarola în
itinerarul iniţiatic prin  Firenze, semn că nu
prea a fost iubit de toscani. Doar în Piaţa
Signoriei este amplasată o piatră funerară din
granit, evocând locul unde a fost ars pe rug
călugărul moralizator, în 1498. Revenind pe
Matteotti, întâlnesc primii biciclişti care se
grăbesc spre slujbă, rulând fără grijă pe pista
cu două sensuri marcate (departe de pistele
construite în dorul lelii de la noi). În timp ce
bulevardul este străbătut în viteză de pâlcuri
de motociclişti. Voi vedea, mai apoi, că
parcările pentru motociclete şi biciclete
împânzesc străzile şi pieţele, în detrimentul
maşinilor. Şi voi remarca unitatea şi
standardul de civilizaţie citadină. Toate
trotuarele şi străzile înguste sunt pavate cu
lespezi din calcar sau tuf vulcanic, în stare
brută sau cimentate simetric. Iar în parcuri,
pe străzile şi pieţele aglomerate sunt  postate,
din loc în loc, coşuri de gunoi metalice,
rotunde (cum era godinul nostru odinioară),
prevăzute în exterior cu scrumiere. 

Dimineaţa primei zile florentine am
proiectat-o ca una de acomodare cu centrul
străvechi al oraşului şi de fixare a obiectivelor
de vizitat. În Firenze nu există metrou sau
tramvai (ar fi şi imposibil, de-a dreptul
ruinător), unicul mijloc de circulaţie publică
fiind autobuzul, care circulă îndeobşte pe
trasee turistice mai lungi. Aşa că am luat-o
apostoleşte spre centru – toate străzile ce
pornesc din Piaţa Libertăţii din apropiere
duc, ca nişte raze focalizate, spre piaţa
centrală -, călăuziţi de Turnul lui Giotto care
se întrevede în zare pe deasupra clădirilor de
cinci-şase etaje (cele mai înalte), cu
acoperişuri din ţiglă roşu-maronie. După mai
multe minute de mers vivace, am ajuns la
confluenţa celor două pieţe, Piazza del
Duomo şi Piazza di San Giovanni care
alcătuiesc centrul religios al oraşului, cu cele
trei monumente impunătoare: Biserica
Sfintei Maria  a Florii, Clopotniţa lui Giotto şi
Batisteriul. Privirea este izbită de imensitatea
Domului gotic, una dintre cele mai mari
catedrale din lume, care-şi înalţă spre ceruri
cupola proiectată de Brunelleschi. Văzut în
reproducere grafică, domul are conformaţia
simbolică a unei cruci, cu baza în turn. O
ploaie torenţială, iscată din senin, ne
întrerupe brusc clipele de contemplare. Sunt
nevoit să cumpăr o umbrelă-baston de la un
colţ de stradă. Observ  că au răsărit ca din
pământ pe toate străzile lăturalnice, tineri
îndeobşte africani, vânzători ambulanţi de
umbrele şi fâşuri de ploaie. Fiindcă ploaia se
naşte din nimic în Firenze.

După amiază, ne îndreptăm, după harta de
care nu ne despărţim, spre ansamblul din
Piazza della Signoria, considerată multă
vreme  fieful puterii politice din Firenze,
începând cu Cosimo I. Monumentul ecvestru
al acestuia este plasat în centrul pieţei, lângă
o fântână uriaşă în jurul statuii lui Neptun,
înconjurat de nimfe şi satiri. Palatul Vechi –
denumit şi Palazzo dei Priori, al
magistraţilor – care domină ansamblul a fost

sediul Parlamentului italian între anii 1865-
1870, când străvechiul oraş devine, pentru
scurt timp, capitala Italiei. Construit într-o
formă fortificată, palatul este străjuit de un
turn-clopotniţă de vreo sută de metri
înălţime. Ca testimoniu de arhitectură
medievală, pe treptele ce conduc spre palat
sunt postate statui celebre, realizate de
maeştri. Începând cu Marzocco al lui
Donatello, simbolul oraşului, leul uriaş fiind
reprodus în miniatură pe stema Florenţei.
Apoi, un grup statuar cu Hercule în centru,
modelat de Bandinelli. Privirea-mi
admirativă îşi pierde intensitatea când ajung
la David al lui Michelangelo despre care
ştiam că se află în Galeria de artă a
Academiei. Dezamăgirea este pe măsură
când îmi dau seama că mai toate statuile sunt
copii în marmură sau granit, ale căror
originale se află în muzee celebre. Cred că
multiplicarea copiilor a devenit o manie
păgubitoare pentru iubitorii de autentic,
înşelând turiştii naivi, care se extaziază
mimetic. Cel puţin statuia atleticului David,
în mărime ceva mai umană, aveam s-o
întâlnesc şi în alte locuri panoramice. Ca să
nu mai vorbesc de imaginea lui reprodusă pe
cele mai ciudate suveniruri, de la şorţuri şi
tricouri până la brichete. Alături de Palatul
Vechi, pe o stradă laterală, se află faimoasa
Galerie Ufizzi, pe care n-am avut timp s-o
vizitez, înspăimântat şi de coada imensă la
biletele de intrare. 

În dimineaţa următoare, după ce luăm
bilete pentru după-amiază (15 euro biletul!)
spre a vizita Complexul Domului, păşim spre
Podul Vechi, care uneşte cele două părţi
străvechi ale oraşului, foarte solid şi  arcuit
peste râul Arno, un râu cu apă tulbure, ca
după ploaie, cam de  mărimea Oltului. Ponte
Vecchio este singurul pod florentin care a
supravieţuit timpului, începând cu anul 1345.
Podul este mărginit, pe ambele părţi,
păstrând tradiţia, de prăvălii cu bijuterii
scumpe, din aur şi argint cele mai multe,
vitrinele fiind protejate cu obloane solide din
lemn. Deasupra lor, pe dreapta, mergând
dinspre centru, se păstrează intacte
mansardele de locuit ale negustorilor de
altădată. Iar pe stânga, o punte acoperită, sub
forma unui tunel construit special pentru
familia de Medici, care făcea legătura cu
Palatul Vechi. De fapt, Georgio Vasari
proiectează în 1565 coridorul secret în
prelungirea podului, facând legătura cu
Palatul prin Galeria Ufizzi. Într-una din
terasele de sub punte, este expus Bustul lui
Benvenutto Cellini. Admirabilă este şi
Loggia, un fel de faleză acoperită în
continuarea tunelului suprateran, pe malul
consolidat al Arno-ului. La capătul ei se afla
odinioară Piaţa de Peşte. Facem poze şi luăm
prima tradiţională îngheţată toscană.

După-amiaza e dedicată Domului
impunător. Intrarea pe o poartă înaltă de
bronz, cu basoreliefuri ce reprezintă istoria
vieţii  Sfintei Maria. Catedrala, în interior,
creează aceeaşi impresie de imensitate,
împodobită cu fresce şi statui implantate în
nişele zidului. Bolta, pictată cu scene biblice,
în culori vii, seamănă întrucâtva cu Capela
Sixtină a lui Michelangelo. Dar fascinaţia
Cupolei proiectată de Brunelleschi  în 1420
întrece impresiile vizuale. În altă zi, am urcat
cu greu pe traseul circular, pe urmele Adei şi
ale lui Răducu (Doina renunţând după
primele trepte), cele 465 de trepte ale cupolei
cu înălţimea de 115 metri. Escalada îmi
aminteşte de Marele Zid chinezesc, urcat
împreună cu Horia Gârbea şi Mircea Muthu,
cu vreo zece ani în urmă. Vederea
panoramică din vârful cupolei, din coridorul

Privirea-mi
admirativă îşi
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intensitatea
când ajung la
David al lui
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despre care
ştiam că se
află în Galeria
de artă a
Academiei. 

Foto: Liviu Ioan Stoiciu



13Iulie 2016

exterior care înconjoară lanterna, splendidă,
atenuează oboseala urcuşului. Urcarea în
Campanile di Giotto mi s-a părut mai
istovitoare, deşi turnul început de Giotto şi
terminat de F. Talenti are doar 84 de metri şi
414 trepte. Suişul pe culoare înguste,
şerpuind pe marginea turnului, se întrerupea
la cotituri spre a coborî ceilalţi. Are, totuşi,
trei-patru platforme de odihnă şi răgaz
cpontemplativ, unde sunt expuse cele şapte
clopote, cel mai mare, din vârful turnului,
purtând numele Santa Reparata (toate au
denumiri religioase). Şi 16 statui în mărime
naturală realizate de Andrea Pisano şi
Donatello. Punctul panoramic este la fel de
impresionant. Acoperişurile cărămizii
colorează văzduhul.

A durat mai bine de o oră, înaintând cu
paşi de melc în coada încolăcită în jurul
Domului, pentru a intra în Cupolă. În
schimb, se intră lejer în Muzeul  din
vecinătatea Catedralei Sf. Maria, care nu-i
prea atrage pe turiştii însetaţi de senzaţional.
Între grupurile de turişti, unde se amestecă
toate culorile raselor şi limbile pământului,
predomină asiaticii (japonezi, chinezi etc.)  În
Muzeul Operei Domului sunt protejate
operele de artă retrase din Dom, Batisteriu şi
Turnul-clopotniţă; şi resturi arhitectonice
din formele primare, dinaintea renovărilor.
Sunt expuse în mai multe săli sculpturile
externe create de artişti de excepţie precum
Donatello, Andreea şi Nino Pisano, di
Bartolo, della Robia, di Cambio ş.a. Alături de
basoreliefuri, fragmente arhitectonice,
steme, genealogii etc. Într-o sală mare sunt
conservate statuile de pe prima faţadă a
domului, demolată în 1587. La capătul scării
monumentale dintre etaje, spaţiul este
dominat de fascinanta Pietà (din 1553) a lui
Michelangelo, proiectată iniţial pentru capela
funerară a artistului din Roma. Sala Cantoriei
reuneşte statuia Corului bisericesc şi alte
piese din marmură de Donatello, precum
Maddalena penitente şi statuile de profeţi.
Urmează Sala Modelelor, cuprinzând o serie
de proiecte statuare şi picturale pentru
cupola, lanterna sau faţada domului.

Ceea ce atrage imediat privirea când vezi Il
Batistero este forma lui octogonală.
Considerat cel mai vechi monument din piaţa
San Giovanni, Baptisteriul a fost reconstruit
în forma actuală în secolului al XI-lea,
ilustrând fidel arhitectura romanică, fiind
completat în secolele următoare cu o cupolă
monumentală şi abside laterale. Interiorul,
ornat cu marmură şi mozaic în stil bizantin,
este mai puţin impresionant, reprezentând,
mai degrabă, un loc de reculegere pe scaunele
din centru. Locul cristelniţei este marcat doar
cu un desen dreptunghiular, vasul nemaifiind
expus. Exemplele de artă autentică sunt
afară. E vorba de cele trei porţi din bronz
masiv, cu figuri şi scene emblematice în
basorelief. Poarta de Sud, opera lui A. Pisano,
datând din 1336, figurează viaţa lui Ioan
Botezătorul, patronul spiritual al Firenzei.
Poarta de Nord, denumită Poarta Crucii,
reprezintă alegoric viaţa lui Iisus Cristos, cu
20 de scene din Noul Testament. Iar ultima
poartă, laterală, definită de Michelangelo
Poarta Paradisului, reprezintă scene din
Vechiul Testament.

Într-o piaţă din afara circuitului turistic,
descoperim un complex muzeal inedit
consacrat familiei de Medici, care a guvernat
multă vreme oraşul, protejându-i pe artişti.
Edificiul a fost conceput de Cosimo I, primul
mare duce al Toscanei, ca mausoleu al
dinastiei şi realizat ceva mai târziu de
Ferdinand I, în 1644,  după proiectul lui M.
Nigetti. Spaţiul expoziţional monumental
este împărţit în două părţi: Capella dei
Principi şi Sagrestia Nuova. Se intră printr-o
biserică impozantă, pe a cărei cupolă sunt
reproduse, în frescă, scene din Vechiul şi
Noul Testament. Sacristia (sagrestia)

cuprinde tezaurul de obiecte de cult şi
veştminte bisericeşti. Dar interesul este trezit
de Capelă, începând cu mormântul lui
Cosimo cel Bătrân. Iar fascinaţia este
întreţinută de capodopera lui Michelangelo
din 1521, Madona cu pruncul, la picioarele
căreia se află mormintele fraţilor Lorenzo
Magnificul şi Giuliano de Medici. În stânga şi
dreapta sarcofagului lui Giuliano tronează
impunătoarele statui alegorice: Ziua şi
Noaptea. În partea opusă a sălii  e poziţionat
simetric monumentul lui Lorenzo, duce de
Urbino (destinatarul Principelui lui
Machiavelli), lângă care  se înalţă celelalte
statui simbolice: Aurora şi Crepusculul.

Pentru a intra în Galleria dell’ Accademia
iarăşi trebuie să suportăm căldura la o coadă
de vreo oră; noroc cu Răducu, nepotul din
clasa zero, care ne destinde cu
giumbuşlucurile sale (În paranteză fie zis:
unicul loc unde s-a simţit foarte bine
neobositul Radu-Petru a fost Muzeul
Leonardo da Vinci, conceput în chip original
ca laborator didactic pentru construcţiile
inventive ale copiilor vizitatori). Fondată în
1784, Galeria fost proiectată iniţial ca
laborator de formare pentru studenţii de la
Academia de Arte din vecinătate. Prima
dintre cele nouă săli expoziţionale reuneşte,
în consecinţă, opere de şcoală florentină din
perioada Renaşterii, cu subiect religios. Din
Sala Florentină, se remarcă o serie de
Madonna, picturi realizate de Portello sau
Lippi şi operele de tinereţe ale lui Botticelli:
Madona cu fiul şi Sfântul Ioan şi doi îngeri.
Din a doua sală (Sala del Colosso), privirea
este atrasă de Răpirea Sabinelor a lui
Giambologna. La fel de atractive sunt
picturile şi sculpturile din sălile următoare:
de artă bizantină, de artă romană, gipsoteca,
de pictură religioasă cu icoane ruseşti. Din
galeria propriuzisă,  cele mai expresive sunt
sculpturile neterminate ale lui Michelangelo,
un fel de eboşe în marmură, îndeosebi seria
de prizonieri şi sclavi. În adâncul galeriei,
aşezată pe o tribună neoclasică construită
mai târziu, se proiectează în spaţiu statuia
grandioasă a lui David, de peste patru metri
înălţime. Subiectul a fost ales de
Michelangelo ca emblemă a oraşului Firenze,
simbolizând isteţimea care învinge forţa.
Statuia din marmură a fost modelată de
renascentistul genial în jurul vârstei de 25 de
ani (1501-1504). Frumuseţea atletică a statuii
este pusă în evidenţă de lumina irizată prin
cupola-vitraliu multicoloră de deasupra.

Timpul se precipită pentru vizitatorul
ahtiat de istoria frumosului ca esenţă, iar
zilele se amestecă precum imaginile
înregistrate de memoria avidă. Într-una din
zilele acestea, am vizitat Complexul
monumental Santa Croce, muzeul care
completează biserica, sub denumirea
generică Opera di Santa Croce. În interiorul
uriaş al bisericii datând din 1442, pe lateral,
sunt dispuse circular plăci funerare din
marmură dedicate personalităţilor ilustre,
dublate cu sculpturi în mărime naturală,
picturi sau basoreliefuri cu imagini din viaţa
acestora. Limitele clădirii par împinse spre
cer, în nemărginirea spaţiului. În Santa
Croce, în spaţiul sacru din faţă, calci pe
mormintele sfinţilor papi. Mai protejaţi par
să fie artiştii sacri, temerarii artelor şi
ştiinţelor, înşiruiţi de la intrare în
mormintele de pe lângă ziduri: Galileo,
Michelangelo, Dante, Vittorio Alfieri,
Donatello, Leonardo Bruni, Rossini, Ugo
Foscolo, Giotto, Cimabue; până şi autorul
machiavelic, eternizându-l în Principele pe
ducele de Urbino. Aerul dens te apasă pe
umeri şi piept. Trupul pluteşte înălţându-se
spre cupola multicoloră. Paşii nu-i simţi, dar
şoapta are ecou între statui. Deloc
întâmplător, lângă scările bisericii se înalţă
maiestuoasă statuia lui Dante Alighieri,
realizată în 1865 de E. Pazzi.

Aşteptate sub tensiunea receptării artistice
în timp comprimat, momentele de destindere
din ziua următoare sunt binevenite în
mijlocul frumuseţii naturale din Grădina
Boboli de peste Arno (trecând de Podul
Vechi). Este un model de grădină
renascentistă proiectată încă din 1549 de
arhitectul Tribolo, la cererea lui Cosimo I, dar
redimensionată de-a lungul secolelor până la
perimetrul de-acum. 45.000 de metri pătraţi
de verdeaţă şi statui se întind între Fortul
Belvedere şi Poarta Romană, mărginiţi înspre
Arno de Palatul-muzeu Pitti. Într-o concepţie
originală, se combină în acest spaţiu liber o
Grădină botanică şi un Muzeu arhitectonico-
sculptural. Străbatem agale aleile şi admirăm
rând pe rând: Pajiştea Coloanelor, Fântâna
lui Bachus (datând din 1560!), Aleea
Chiparoşilor, Fântâna lui Mostaccini,
Esplanada Izolată, Pajiştea Castanilor,
Bazinul lui Neptun, Sera de Lămâi, Bazinul
Insulei, Grădina Cavalerului ş.a. Admirabile
sunt Amfiteatrul construit în secolul al

XVII-lea, având în centru un străvechi obelisc
egiptean; şi Grota lui Buontalenti din secolul
al XVI-lea, în ale cărei nişe exterioare sunt
expuse Paris şi Elena de Bandinelli şi
Prizonierii lui Michelangelo, în copii fidele.

Casa lui Dante am găsit-o abia în ultima zi,
pe o stradă lăturalnică (Sfânta Margareta),
nu prea departe de centru. Am păşit cu
emoţie abia reţinută peste pragul uşii masive
a unei clădiri cu zidurile pietruite, care arată
ca o fortăreaţă pe verticală, deşi aflasem că
muzeul s-a înălţat în vecinătatea locului unde
s-a născut, de fapt, poetul ilustru. Casa di
Dante a fost reconstruită în secolul al XIX-
lea,  în stil medieval, şi reuneşte în cele trei
niveluri ale edificiului documente grafice şi
iconografice din oraşul Firenze dantesc (până
în anul exilării poetului, 1302). La primul
nivel este desfăşurat pe un perete arborele
genealogic al familiei. Iar în vitrinele din
ambient sunt expuse diverse obiecte
folositoare de epocă (care puteau să-i
aparţină): pumnale, alambicuri pentru
distilare, diverse ustensile, ceaune, oale etc.
Impresionantă este masca funerară (nu ştiu
cât de autentică), care-mi aminteşte de masca
lui Eminescu de la Ipoteşti.

La al doilea nivel este reconstituită camera
austeră a lui Dante, protejată de o uşă-geam:
un pat, o masă, un scaun şi o ladă, toate din
lemn masiv. Îmi atrage atenţia o frescă de
Brunetto Latini intitulată „Maestrul Dante
Alighieri/ Infern”. Dintre ediţiile expuse, se
remarcă una foarte bogată în miniaturi din al
doilea sfert al secolului al XVI-lea, alături de
manuscrisul „Palatino 313” cu fragmente din
Infernul. Impresionantă este şi o ediţie in-
folio, realizată la Bergamo în 1921, însoţită de
semnătura ştampilată în decoraţiune. Parcă-l
aud pe poetul întemeietor de limbă literară:
„Nell mezzo del camin di nostra vita/ mi
ritrovai per una selva oscura/ che la diritta
via era smarita”. Deşi guelful Dante a fost
exilat de ghibelini, din Firenze la Ravenna, cu
opt ani înainte să înceapă a scrie Divina
Comedie. ho
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Niciodată nu
m-am înțeles
atât de bine cu
cineva. Prima
oară când îmi
deschid
sufletul. Mi-a
fost dat să
întâlnesc din
ăia care te
cântăresc
dintr-o ochire,
să vadă de pot
să tragă
oarece
foloase. De
nu, turuie
împuindu-ți
capul, de te
fac să le plângi
tu de milă! 

Lovitura năprasnică îl ia pe neașteptate.
Pământul i se scufundă de sub tălpile
picioarelor. Apucă să-și vadă chipul
destrămându-se într-o spuză de cioburi și
rafalele ploii de stele verzi. A căror sclipire
stăruie ca veșnicia straturilor de întuneric.

Vacarmul stârnit fulgerător se potolește la
fel. Înfiriparea luminii dă la iveală lumea. Care
își vede neabătută de mersul firesc. Parcă nu s-
ar fi întâmplat nimic. Doar un ochi atent ar
observa că arată mai aparte decât înainte.

După înălțimea soarelui, e-nămiaza mare.
Vălmășagul durase, așadar, destul de mult.
Pustiul zării e greu de cuprins cu ochii. Într-
una, răsar și dispar umbre. În fiecare își
recunoaște părțile propriului chip. În urma lor
se deșiră dâre nămoloase peste verdele catifelat.
Așternute într-o cărare alburie. Departe, în
adâncul zării, orizontul tremură apăsată de
poalele grele, ca de statuie, ale cupolei cerului. 

Prin mișcarea misterioasă, umbrele care
apar și dispar arată aidoma unui șir de furnici
uriașe care intră și ies din adâncul unui tunel
săpat în lungul zariștii.

Isonul straniu al unui cântec, în freamăt
prelung, de pădure dărăcită de vânt, se întinde
peste zariște: Trăiește-ți viața, omule / moartea
sigur te așteaptă / unde și când vreodată n-ai să
știi / geaba-ți pui mintea a trudi / nu, n-ai să afli
cum va fi / ochii ce ți-s dați văd / numai iluzia c-
alegi calea / jinduind la răsplata din cer/
nicidecum zariștea în care ajungi / ca să
cutreieri în neștire / preschimbat din umbră în
pâlc/ să ai cu cine tăifăsui, despre ce-a fost
odat/ și nicicând nu va mai fi… 

Din norul spuzei de cioburi în continuă
sfărâmare o umbră se desprinde, prăvălindu-se
la pământ. Speriată, iscodește împrejurimile.
Descoperindu-și chipul în numeroase
multiplicări rămâne năucită. Cu cât măsoară,
din ochi, pustiul fără margini cu atât se simte
mai singură. În pofida metamorfozării
propriului chip, care o face să se vadă
pretutindeni. Temătoare că a călcat într-un loc
rău, tresaltă, ridicându-se în capul oaselor. Mai
mult de-atât n-o ajută puterile. Privirea vie
caută, pierdută, în hăul depărtării. Sperând să-i
sară de-acolo cineva în ajutor. În șoaptă,
murmură un nume: Blaky. Furată de iluzii, se
leagănă ca dusă pe spinarea moale a unor
valuri. Până i se năzare că ființa în care își
pusese toate nădejdile vine plutind. Dar
înecată... 

E adevărat sau are vedenii? Până se dumiri,
ochii i se preschimbă în bobine
cinematografice, din care curg fragmente
haotice. Rupte din filmul pățaniei cu țiganul de
mătase. Acum știe că avusese de a face cu o
specie aparte, din aceia care se îndeletnicesc ba
cu negoțul viclean ba cu vrăjitoria. Dedându-se,
fără să pregete, la crimă. Fragmentele refac
clipele premergătoare năprasnicei lovituri. 

Apare mai întâi, scoasă la vedere, ispititoarea
momeală. Trei seturi strălucitoare. Vase de
Jena. Se vede derutat de sporovăiala care îi tot
repetă ce noroc îi picase pe cap. Tărăgănează
alegerea. Vasele îi par, deopotrivă, pe plac.
Întinde mâna, ademenit, să le atingă. Brusc,
învălmășeala neguroasă amestecă frânturile. Ca
la cinematografele de pe vremuri, când viteza de
rulare o lua razna. 

*
Agitat, stolul umbrelor i se-mbulzește

deasupra. Într-o caznă disperată să refacă
forma ce părea indestructibilă. Buluceala
îngroașă bezna, acum, și mai de nepătruns
decât atunci când însoțise scufundarea
pământului spre al nouălea cer. 

Umbrele stinghere se vântură într-o rotire
fără noimă. Unduirea aerului dogoritor
încheagă cuprinsul zariștei, încât, întinderea se
asemuie pânzei de apă din care se ridică valuri
învârtejite de furtună. Priveliștea îi dă senzația
apăsării unei păreri de rău. Îi pare rău că nu
vede valurile cum se prefac în pulberi de stropi
aprinzându-i ochii cu scânteierile curcubeului
multicolor. 

Cupola îngemănează albăstriul cerului cu
neftiul zariștii, încopciate în bănuţii rotunzi ai
florilor de toate soiurile ce fac pământul și cerul
să pară una. 

Umbra, căzută din nor (plină de
dezamăgire): Sărmanul Blaky! (Își prefiră
printre degete, ca pe un șirag de mătănii,
rămășița franjurului răsucit din fire de păr
negru și lucios). 

Altă umbră (o îmbrățișează, ocrotitor): Bine
c-ai ales să vorbești în închipuire. N-aude
nimeni. Aici, gata cu văicăreala. S-a dus vremea
frământării și așteptatului.

Umbra: (Privește încruntat, încât cealaltă să
nu-și poată închide ochii, obligând-o, astfel,
să-i adune uitătura iscoditoare. Până ce, după
fiorul care le cutreieră au simțământul că nu-s
două ci una și aceeași. Rostesc, într-un glas):
Sunt clipe când, aflat la ananghie, crezi tot ce-ți
trece prin cap. 

Altă umbră: (Înfrigurată, de fulgerarea
franjurelui): Adevăr spui! Așa pacoste… Să te
mai miri surprinzându-te cumpănind între
soroc de viață și moarte … 

Umbra: (Face nevăzut franjurele pufos):
După mine, pe lume nimic n-ar trebui lăsat
necumpănit. Să fie posibilă despărțirea apelor
în cele de folos și de prisos!

Altă umbră: O astfel de rânduială s-ar fi
cuvenit din începătura rânduielii vieții. Odată
pornit cursul, cum să fii sigur că nu naufragiezi?
S-ar fi întâmplat așa năpastă? Cum să bănui
vicleșugul țiganului cu voce mieroasă? Nu
prididea cu lăudatul, ba că-i așa, ba că-i făcător
de bine. Ieșise ca șarpele la drumul mare și se
prefăcea că e pus pe împărțit daruri, ca să poată
lovi pe furiș, împotriva proverbului. Ce mai,
arăta o față de samaritean sadea din care
mustea viclenia. Amalgam de neînchipuit.
Vasele scoase la vedere erau cursa în care să-și
încerca norocul la pescuit naivi… 

Umbra: Cum, necum, s-a sfârșit. Scris o fi
fost să se întâmple ce s-a întâmplat. Nu-i mai
stă în putere nimănui să schimbe ceva! Și
blestemul căutării cu lumânarea după
chilipiruri își are pătimirea lui. Bodogăneala și
oftatul nu mai fac doi bani. Mortul de la groapă
nu se mai întoarce! Întâmplatu-s-a și bun
întâmplat rămâne!

Altă umbră: Așa să fie sfârșitul vieții ?
Umbra: O colindă în zariștea de necuprins.

În locul plânsului de milă…
Altă umbra: Pacostea a picat ca un trăsnet,

când să te poți feri?
Umbra: Oare, în pustiul ăsta s-aude glasul

mângâietor: pierdut ai fost și te-am găsit! Mila
mi-o revărs asupra-ți?

Altă umbră: Ar folosi? 
Umbra: Adineauri, mi se părea că suntem

îngemănate în același chip. Și ție ?
Altă umbră: Îmi răsună în auz ecoul spusei

cu care căzusem de acord că sunt clipe când,
aflat la ananghie, crezi tot ce-ți trece prin cap.
Vorbe făcute să sune aiurea? Ce crezi? Greu
suporți aducerile aminte! Dorul după Blaky, te
topește, nu alta! 

Umbra: Adineaori, m-asigurai că mortul nu
se mai întoarce de la groapă! N-o fi și cu
amintirile la fel? Toate își au vremea lor. Te
încântă cu bucurii, mirări și uimiri. Să nu
observi petrecerea vieții. Până în clipa în care
nu mai ai ochi pentru nimic. De mi-ar fi la
îndemână, aș pune rămășag cu Dumnezeu că
nu-I trecuse prin cap ce făptură scoate din
țărâna frământată în palme! Bagi de seamă cu
ce îndrăzneală vorbesc? Mă ia gura pe dinainte!
Odată ajuns aici, nu-mi mai pierd cumpătul. O
fi bine să-ți destăinui ce-mi trece prin cap?
Ascultă ce-ți convine. C-atâta suferi după Blaky! 

Altă umbră: Greu, ușor, oricum mi-o fi, te-
ascult. Niciodată nu m-am înțeles atât de bine
cu cineva. Prima oară când îmi deschid sufletul.
Mi-a fost dat să întâlnesc din ăia care te
cântăresc dintr-o ochire, să vadă de pot să tragă
oarece foloase. De nu, turuie împuindu-ți capul,
de te fac să le plângi tu de milă! Păi, cum era să
bănui ce viclenie ascunde capul țiganului? Iar
Domnului, să-I dăm pace. Prin niciun rămășag
n-ai să afli legătura dintre pățanie și felul cum
ne-a creat. Omul e făptură prea neînsemnată, o
muscă, acolo, bâzâind să se audă în urechile ei!

Mai mult de atât, nix! Mai contează de știm c-
așa am fost făcuți, dinadins sau intenționat? De
ieșeam alte creaturi, ajungeam altundeva, nu
tot în zariștea asta de necuprins? Apoi, de eram
tocmiți altfel, ne-am mai fălit, în dodii, că
suntem făcuți după chipul și asemănarea
Atotputernicului? În timp ce trec anii cu miile
să vedem ce? Că bunătatea și mila îs vorbe de
prisos! Ai auzit să se fi prăpădit, pe undeva,
careva din iubire față de aproapele? Pentru
țigan, n-am fost aproapele? Meritam pocnitura
cu care a trăsnit? Întâmplările sunt peste
puterile omului. Să-l prefacă în plătitor al
păcatelor înstrăinării și vânzării, fărădelegilor și
hoțiilor, relelor și nevoințelor de care e capabil.
Și mai toate în văzul lumii. Ca într-o adunătură
de vrăjmași! Spre ghinionul lui, omul n-are
scăpare de păcat, de vreme ce i s-a spus și încă
de câte ori : cine are ochi de văzut să vadă și cine
are urechi de auzit să audă. Povețe care nu s-a
prins de nimeni!

Umbra: Până și ajuns biată umbră, omul tot
se fâstâcește! Nu cumva să dea ochi în ochi cu
altul. Aici, așa ceva e imposibil. Și totuși, ne ia
cu friguri. Parcă adăstăm la poarta lui naiba!
Cum ne-a putut intra frica în sânge! Oare, de
ce? Că ne dăm de gol răutatea? A, să nu uit, îți
sunt dator cu-n prinos de recunoștință pentru
adevărul grăit despre Creator! Așa te uiți, ce e,
n-ai idee care? Nu, nu e în legătură cu Facerea.
Dup-aia, când ne-a dat de-a dura în lume,
ursindu-ne să fim ai nimănui. Uite, c-aici,
putem spune fără stinghereală că omul vine de
niciunde și se duce niciunde! Trecător printr-o
lume al cărei rost îi e străin. Omul știind una și
bună, să se zbuciume ca valurile mării!
Amăgindu-se că-și amână încremenirea. Până
la urmă, de ce-i e frică nu scapă, sfârșind ca-
nghețat! Chiar și-n mijlocul verii. Burduf de
țărână umflat de iluzii și suferințe. Ca să vezi pe
cât de nepătrunsă poate fi taina omului! De-o
pildă, și preschimbarea de-acum, în umbră. Ce
tâlc o fi având dacă omul nu încetează să dea
târcoale celor rămase pe unde a viețuit, făcute,
drese sau neterminate? De fapt, om fi umbre cu
adevărat? Dacă ne înșelăm? După cum vorbim,
mai degrabă înseamnă că existăm! Or, s-o fi
putând și una după alta?

Umbra : Ar fi bine să încetezi, înainte de a ne
zăpăci în cele vești-povești. Ce-a fost a fost.
Odată dus, să rămână dus, în vecii vecilor…

Altă umbră: Amin. Iartă-mi limbuția, încerc
să-mi ascund of-ul. Sufăr după Blaky. Lipsa lui
doare ca neliniște dată-n clocot. Doamne, cât
m-am putut lega de-un ghemotoc! Pur și simplu
mi-a schimbat lumea. Mai mare dragul să-l
privesc cum se învârtea prin casă ca un spârnel.
Oleacă de nu eram atent, îl călcam în picioare.
Greu să priceapă cineva ce înseamnă un câine la
casa omului. Trebuie, neapărat, mai înainte să fi
simțit cum e să fii singur. Pândit de gura golului
din preajmă. Din care, oricând, putea să apară o
arătare. Mare figură, Blaky. Ghemotocului de
franjuri, că se trăgea dintr-o rasă blănoasă,
făcut să păzească oile îi plăcea, de mic, să tragă
cu dințișorii, în joacă, bineînțeles, de orice
mișca. Muncea toată ziua. Să supună totul. 

Umbra: Într-o vreme, când se învăluise bine
în blănița franjurată, chiar că se prestăgălea ca
un ghemotoc. Avea mare slăbiciune să se lăfăie
pe locul în care își văzuse stăpânul stând.
Imediat ce prindea locul liber se și înstăpânea
pe el. Fotoliu, pat, canapea. Întindea botul pe
brațul plușat, așteptând mângâierea mamei
stăpâne care nu mai prididea cu alintatul. Îl
răsfăța ca pe-un copil. Pe tăcute, a pus stăpânire
pe casă. Nu se făcea o mișcare, fără știrea lui.
Deși își ținea ochii ascunși sub smocul păros. Să
nu se observe că doarme sau veghează. 

Altă umbră: Cum spui, de pe-o zi, pe alta, și-
a luat în serios rolul de paznic. Golul care
dădea senzația că poate ascunde ceva a
dispărut. Cu Blaky erau imposibile întâmplările
neprevăzute. Peste viața familiei domnea
liniștea binefăcătoare. Așa, să tot trăiești. Adio,
grija ușii deschise. Fie că-i zi sau noapte. La cel
mai mic zgomot pe casa scării, un tremur îi
scutura urechile lui Blaky. Neîndoielnic, luase
de veste. Intrusul era urmărit pas cu pas. Dacă
făcea imprudența să se apropie de ușă, dintr-un
salt, Blaky îl lua în primire. Lătrând furios. Înpr
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acele clipe nu se ieșea din casă. Nu era chip să
fie încurcat în exercitarea datoriei de paznic
credincios. 

Umbra: Alături de el, n-ave de ce să-ți fie
teamă. Liniștit, puteai să te plimbi în miez de
noapte ca prin inima pustiului. Blaky dădea
sentimentul că te afli în siguranță. Atâta
istețime putea încăpea într-un căpșor pe care-l
puteai prinde, ca pe-o minge între palme. Ce-i
mai plăcea să fie mângâiat și alintat mai ales de
mama stăpână! Pricepea orice gest. De pildă,
suna telefonul. El știa c-așteptăm un oaspete. Se
posta în dreptul ușii. De-acolo nu se clintea. Ce
mai dandana a ieșit odată la sosirea
depanatorului chemat pentru televizor. Blaky a
avut o comportare ponderată, șiretul ținuse să
treacă neobservat. Mai ales că mirosul de câine
lup, de pe hainele oaspetelui nu-i căzuse. Să
aibă totul sub observație, și-a ales o poziție
strategică. Lungindu-se la capătul canapelei.
Fără a-l slăbi pe străin din ochi. Meseriașul a
constatat defecțiunea care nu putea fi reparată
decât la atelier. Firesc, și-a luat televizorul în
brațe, să plece. Blaky, dintr-un salt, mai să-l
ajungă, pentru a-i pedepsi gestul, tradus în
mintea lui de câine ca încercare de furt. Noroc
c-am avut timp să-i barez calea, cu ușa. 

Spectacolele de toată minunea urmau, ori de
câte ori făcea câte o prostie. De pildă, nu
admitea să fie înfruntat și, din instinct, scotea
colții, atacând. Indiferent pe cine. Târziu, își
dădea seama că încurcase borcanele,
repezindu-se la unul de-ai casei. Rușinat, se
retrăgea cu coada între picioare și începea să
scheaune. Era felul lui de a-și cere iertare.
Plângea ca un copil prins cu mâța în sac. Singur
se pedepsea, stând la distanță de stăpâni și
colindând aiurea dintr-o încăpere în alta. Până
s-auzea chemat pe nume. Atunci, pricepea c-a
fost iertat și s-apropia. Măsura bucuriei o dădea
mișcându-și coada. Parcă îi lua foc. Atât și-o
flutura, bătând-o întruna de covor.

Altă umbră: Câteodată, credeai că-l apucă
streche, după cum sărea, orbește, proptindu-și
labele drept în pieptul celui pe care îl atacase,
mai înainte. Înălțat, îi căuta obrazul, să-l lingă.
Dar se mulțumea și numai cu dosul mâinii.
Neapărat, ceva trebuia lins. Așa înțelegea el să-
și arate împăcarea sufletească, pentru c-a fost
iertat. Cât de multe putea spune celui în stare să
priceapă! De aici se vede că nu-i vorbă-n vânt
zisa aceea că nimic de pe fața pământului nu-i
poate fi mai credincios omului decât creatura
asta necuvântătoare! Nu s-a inventat cântarul
care să măsoare devoțiunea de care e capabil
câinele. Nu pretinde nimic. Pildă desăvârșită de
dezinteresare. Trăiește în așteptarea stăpânul.
De multe ori, moare odată cu el. O vorbă
drăgăstoasă, o mângâiere îl ridică în slăvile
cerului. Are o stare de bine molipsitoare. Cum
vine vorba că un câine în casă e leacul potrivit
pentru orice boală și alungarea gândurilor
negre.

Umbra: Într-adevăr, multe înțelegea și putea
spune Blaky. Sta pe coadă, proptit pe labele din
față uitându-ți-se în ochi. Mișca doar din cap.
Parcă în loc de gât avea un arc. Îl întorcea în
toate părțile, aprobând ce-i spui. Îl înclina în
sus, în jos. Urmărindu-te când cu un ochi, când
cu celălalt. Te asigura că, arătându-și toate
fețele, nu lasă loc îndoielii. Proba probelor,
privind suportarea suferinței, a trecut-o când la
operația de cancer. Aproape îl aiurise pierderea
frumuseții de coadă. Înspăimântat, se uita
înapoi, nevenindu-i să creadă că a dispărut
podoaba pe care o purta fălos după el. Faptul că
e ciont, îl îmboldea să scape și de toată partea
din urmă a corpului. Nu contenea cu alergatul
dintr-o parte în alta. Sărea pe canapea, pe
fotoliu, se învârtea prin camere. Privind întruna
locul sângerând, unde își știa coada atârnând.
Acum însă, corpul scurtat, îl înfricoșa, părându-
i-se străin. Înnebunit, căuta să preschimbe ce
vedea. Nu admitea că, tocmai el, blănosul, să fie
ciont. În cele din urmă, covârșit de durere și
istovit de oboseală, spăsit de schilodeală, se
întindea pe locul lui, cât mai aproape de fotoliu.
Întindea botul, cât să atingă, dacă nu să-l bage
sub brațul celui mai apropiat din ai casei și în
timp ce era mângâiat, își descărca durerea prin
tremurături scurte și scheunări plângătoare.
Suferința i-o datora nepriceperii unui doctor
care, operându-l, tăiase exact pe vertebra
bolnavă. Fiind, apoi, nevoie de repetarea
operației. Sigur, pătimirile acelor zile i-au
întărit convingerea că se bucură de o prețuire

deosebită din partea alor casei, între care mama
stăpână se întrecea pe sine. Din partea ei
primea o îngrijire împărătească, făcându-l să se
simtă socotit între membrii familiei. 

Altă umbră: Atmosfera, plus acel simțământ,
i-au priit să se întremeze și să se facă bine. De
pe-o zi pe alta, și-a acceptat și condiția de câine
ciont. După ce coada a devenit amintire, posibil
să n-o fi mai regretat-o, fiindcă nu prea era
descurcăreț în a o purta. Mereu o avea ca o
mătură plină de scaieți și praful asfaltului,
drumului și podelelor sau parchetului. Motiv
care îl stânjenea să se fălească, umblând cu ea
ridicată. Obișnuindu-se cu statură de ciont îi
era mai comod să se așeze. Dovadă, ușurința cu
care se arcuia, mult de tot, întinzându-și labele
de urs, din față, până le împreuna ca o pernă
bună așternut sub bot. Nu mai purta de grijă
cozii, cum să o încolăcească. Aceeași poziție o
prefera și în scurtele răgazuri făcute în
plimbările la iarbă verde. Neapărat, simțea
nevoia câte unui popas, pe care și-l dorea cât
mai îndelungat. Să stea cu botul în bătaia
vântului. Ceasuri întregi ar fi tras aerul proaspăt
în piept, veghind hăul zării, fără să dea vreun
semne că se satură! Singur știind ce-i pritocea
capul. Năzdrăvanul, cum se mai lăsa privit și
admirat de trecători. Uneori se întâmpla să fie
și fotografiat. Uneori, părea dus pe altă lume,
încât, culcat, întredeschidea gura de i se vedeau
colții lucioși. Puteai crede că, plictisit de
sporovăiala din casă, se retrăgea în felul lui,
trăgând totuși cu urecea din când în când și
zâmbind șăgalnic … 

Umbra: Orice-ai povesti, pățania mă arde în
suflet. Gândește-te numai. Zi de duminică, spre
prânz. Vreme de slujbe, în toate bisericile.
Orașul de munte, pustiit de liniște. Nici țipenie
de om. Bântuiam singur ulițele, ca de obicei.
Amărât rău că Blaky orbise de tot. După ce că se
descurca greu și cu mersul. Acum, o ținea
numai în bufnituri, lovindu-și capul de ziduri,
stâlpi, copaci. Mă mir că rămânea cu el întreg.
Pătimea și de căpos ce era. Pentru că așa, orb,
vroia să aleagă el pe unde să meargă. Cine știe
ce era în sufletul lui. I-o fi căzut greu să se știe
povară pe capul cuiva. Căpoșenia nu-l ferea de
obstacole. Mă frământam cum să-l ajut. Ce n-aș
fi dat să-l văd săltând și bătând pământul cu
labele. Într-o joacă, provocatoare, punându-mă
să ghicesc sub care dintre ele ascunde ceva. De
mic, își făcuse obiceiul să fure câte o bucată de
pâine, pitind-o pentru zile negre. După
presupunerea mea. Crescut mare, prefăcuse
obiceiul într-o joacă de-a v-ați ascunselea. Așa
tumbe făcea prin cameră. Amușina prin iarbă
sute de metri, dându-mi timp să caut, poate,
poate, găsesc odată acel trifoi cu patru foi după
care căutam să-mi întăresc iluzia c-aș fi printre
oamenii norocoși. Ei bine, taman când eram
împresurat de atâtea gânduri negre, apare
țiganul de mătase. Boierește, scoate capul pe
geamul limuzinei și flutură mâna, să mă
apropii. Fără a cumpăni cât de cât, dau curs
semnului. Atât a fost de ajuns. Imediat m-a și
încolăcit ca un șarpe boa, cu vorbele mieroase.
C-am parte de cea mai fericită zi din viață. Ce
mai, i-am căzut cu tronc și-mi dăruiește un set
de vase de Jena. Curată pomană. Meritam un
dar, să-l țin minte cât oi trăi. Îngăduindu-mi să
aleg după pofta inimii. Bre, e norocul pe tine,
bălmăjea, trecând, fără jenă. De azi ești fratele
meu, întindea coarda momelii. Cum să bănui
șiretlicul pus la cale? O-ho, adăuga, stai numai
să vezi după ce-ți alegi vasele, ce surpriză ai.
Mă, azi e ziua ta! Noroc, cu grămada. Te-ai
pricopsit. Îți mai fac și alt hatâr. Pricepe, c-ai să
mă ții minte! Uite, cu familia, o să-mi fii
oaspete! Vara întreagă ți-o petreci la mine în
motel. Acolo ai tot ce-ți dorești. Ca-n Paradis,
nu alta. Da, hai, să ne grăbim cu alesul
seturilor… 

Altă umbră: Măgulit de vorbele mieroase, l-
am băgat în casă. Cu brațele încărcate de vase.
De ce nu puteam alege decât înăuntrul, n-am
apucat să-mi dau seama!

Umbră : De regulă, sfârșitul târguielilor cu
țigani n-aduc a bine. Acum, sunt sigur de ce mi
se păruse mai înainte. E aievea, suntem una și
aceeași. La fel simți și tu? M-aș fi mirat s-aud
altcum. Prea ne înțelegem bine! Nu mi s-a mai
întâmplat … 

Altă umbră: Având aceleași gânduri, puteam
fi altfel? Bine spui, sfârșitul tocmelilor cu
țiganii, fie ei și de mătase, nu aduce a bine …
După cum a fost … 

Umbra: Blaky, îngerul păzitor, bolea,
sărmanul, lungit pe covor. Orb, cu mirosul
pierdut. Și străinul intrat în casă… 

Altă umbră: Era alături doar cu numele. Ca și
cum n-ar fi fost!

Umbra: Nu din vina lui … Dovedit de povara
anilor.

Altă umbră : Și tu dovedit de trăsnetul picat
din senin….

Umbra : Dintr-odată s-a făcut beznă. M-
afundam în pământ sau pământul mi se
răsturna în cap. N-aș putea spune ce se
întâmpla. Atât doar că mă pierdeam. Nu singur.
Mă însoțea alaiul amintirilor. Adunând laolaltă
tot ce mă lega de Blaky. Pornind cu zilele dintâi.
Ghemotocul negru tremura, noaptea, când îl
scoteam cu forța la plimbare. Să-i intre în
obișnuință. Apoi, a ajuns ca singur să se apropie
de pat, ca să tragă cu laba de plapumă. Semn al
istețimii de care poate fi în stare un câine. În
numeroasele ieșiri nocturne, erau momente în
care bănuiam că, de-ar putea vorbi, mi-ar
spune: hai, c-am stat destul. În așa întuneric
mi-e și mai frică decât ție! Mă tem să scot un
lătrat. Ochii mi se înroșesc de spaimă. Îmi vine
să scot colții … Da, n-ai teamă că nu mușc …
Când e de făcut hărmălaie, nu mă întrece
nimeni … Ziua, afară e altfel. Aș goni la nebunie
prin iarbă … Slăbește legătură, să vezi cum o
zbughesc până la capătul pământului … Să mă
laud lumii întregi cu stăpânii de treabă pe care
îi am. La terminarea ocolului, am să alerg cu
urechile ciulite, cât pot eu de iute, spre tine.
Drept în piept îți sar, să te dobor la pământ.
Apoi ne tăvălim pe săturate … Ai să înțelegi
vreodată ce se petrece în sufletul meu când te
apropii de casă? Și de la ce distanță te simt! …
Uneori, fac pe hoțomanul, c-așa îți place să mă
alinți, prefăcându-mă obosit și dorm. N-ai grijă,
doar mă prefac. În orice clipită veghez casa!
Urechea mea prinde orice mișcare din preajma
ușii sau casa scării … Da, da, casa scării ăleia pe
care mă mai duci în brațe, când nu merge liftul
și eu mă cam împiedic, gata să mă duc de-a
rostogolul. Mai ales la urcat, îmi vine greu că
am picioarele scurte … De la o poștă îți simt
apropierea. N-am astâmpăr până te întâmpin …
Sar, latru … Amețeala bucuriei … Apoi, aștept,
ca pe jar, să ieșim. M-aș juca tot timpul prin
iarbă și rondurile de flori. Uneori nu iau seama
la nimic. Smucesc, pe neașteptate, legătura, să
mă duci încotro vreau eu, nu doar pe unde-ți
convine ție. De-apuc un os, s-a zis, nu mi-l scoți
din dinți! Așa îmi place să mă învârtești în jurul
tău, înainte de a ne întoarce acasă. Amețit,
deodată simt nevoia să mă ușurez. De-am fi
întruna împreună. Nedespărțiți. Să mă plimbi,
din când în când, prin spatele blocului, la
smocurile de iarbă câinească. Din care aleg pe
care îmi prind bine la stomac. În ultimul timp
găsesc iarba cu ochii închiși. C-am orbit. De-am
fi mereu împreună. Cine știe ce aduce ziua de
mâine. Dar să n-ai grijă, n-o să te părăsesc cât oi
trăi. Și-uite, c-a făcut-o! Ajutorul lui putea veni
la țanc. Nu din vina lui, într-un fel … Ia stai, ce
pretindeai că ești, spune încă o dată?

Altă umbră: Umbră, umbră şi atât… Ca și
tine, de altfel…

Umbra: Umbră și atât. De-aia ne-am înțeles
așa de bine, în ce-am vorbit? Și dacă am repetat
vorbele din viața cealaltă? Știi ce: zi-mi de unde
ai apărut!

Imediat, pâlcul de umbre în care își
regăsește, iarăși, frânturile propriului chip,
răsare și dispare, norul spuzei presărând dâre
nămoloase peste verdele catifelat. 

Umbra: Mi se pare sau e adevărat? Chipul
meu e peste tot. Cu el să fi stat de vorbă despre
clipele în care aflat singur crezi orice îți trece
prin cap? 

Umbrele întețesc rotirea, apărând și
dispărând, ca într-o horă jucată pe isonul
melodiei: Trăiește-ți viața omule/ moartea
sigur te așteaptă / unde și când nicicând n-ai să
știi / și nici dacă ce-ai fost vei mai fi… 

Umbra: (Uimită de mulțimea vocilor scoase
de norul spuzei de cioburi) șoptește întrebător:
Și Blaky? 

Și Blaky!, își aude mirarea întoarsă într-un
ecou imaginar… 

Umbra ( Și mai uimită): Blaky să fi venit la
mine sau m-am dus eu la el…

Umbrele, rotindu-se de zor: Unde te-
așteaptă și când n-ai să știi / așa cum nici ce-a
fost, dacă va mai fi … pr

oz
ă

...multe
înțelegea și

putea spune
Blaky. Sta pe

coadă, proptit
pe labele din
față uitându-
ți-se în ochi.

Mișca doar
din cap. Parcă

în loc de gât
avea un arc. Îl

întorcea în
toate părțile,

aprobând ce-i
spui. Îl înclina

în sus, în jos.
Urmărindu-te

când cu un
ochi, când cu

celălalt. 
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Un copil căţărat în cel
mai înalt pom se uită la
lume
Păsările cerului s-au aşezat pe ramuri,
s-au transformat în fructe,
copacul a explodat 
umplînd lumea de aşchii  
pe care le-au înghiţit patrupedele şi

tîrîtoarele
ce mai apoi s-au aruncat în ape devenind

peşti.

Peştii au săpat găuri în adîncuri,
ca să-şi găsească sfîrşitul.

Pe ape 
nu se legăna nici o arcă,
peste ape, 
o aşezare aştepta.

minunea 
cu coada de şopîrlă
n-am fost la paris
nu am pariat pe nici un cal
ce tăia vîntul în felii subţiri
ca foaia de ţigară
cu coama sa periată
şi mîngîiată de stăpîni avizi de frumos

n-am fost la paris
nu îmi era în drum
dar mi-au povestit prietenii de o stradă
unde casele nu au numere 
şi porţile sînt închise
am văzut într-un vis
că se numea strada libertăţii

şi era locuită numai de foşti
nu am fost la paris
dar sînt zeci de copaci de la mine
pînă la gardul vecinului
printre ei sînt tot atîtea poteci şi intrînduri
îţi cauţi pe îndelete 
luminişul sau ascunzişul
după cum a făcut şi o şopîrlă tînără
pe care a ţintuit-o o rază de lumină
în clipa în care ajunsese pe jumătate în

scorbură

am mai apucat să văd unduirea cozii
am mai apucat să-mi întipăresc o amintire

Personajul principal
Mîinile-i făceau elegant legătura
dintre gură şi conţinutul farfuriei
prin furculiţa şi cuţitul de argint,
degetele mici erau ca nişte aripioare
pe jumătate întinse
care purtau mîini şi tacîmuri prin aer,
care nu atingeau niciodată paharele,
care dădeau de înţeles că de fapt 
nu sîntem dependenţi de mîncare,
pentru alte motive ne aflam în jurul mesei.

Sonet de luptă
La oaste cînd ne-au luat, în toiul iernii,
Coloane de viteji înnămoliţi
Ce nu ştiau de morţii-i erau sortiţi,
Bolboroseam utrenii şi vecernii.

Fără de cai de foc şi arme grele,
Prin crînguri de salcîmi uscaţi şi tei,
Din schije de explozii, din scîntei,
Înaintam, făcîndu-ne umbrele.

Tentacule, pe-al nostru pas, de zloată,
Păreau c-alunecă spre lumea toată 
Pe ale luptei, sîngeroase, bale.

Cu-ochii-n pămînt şi inima în zale,
Ne opinteam să dovedim duşmanul
Ca s-avem pace-n ţară de la anul.

Oraşul, în sine
Îmbătrînise într-o staţie de tramvai
un habitat familiar cu bune şi rele
zilele nu semănau una cu alta
nici oamenii care treceau prin viaţă
aşteptînd tramvaiul paişpe
pe care îl vedeau venind teii
şi lătra un dulău 
cînd scrîşneau, de departe, şinele.

Era un tip matinal, frugal, echilibrat, 
de caracter, iubitor, muncitor, responsabil,
primul în staţie de decenii întregi.
Tramvaiul se întîmpla de multe ori să nu

vină
el, însă, era acolo negreşit.

Se întorcea după-amiezele
uitîndu-se cu jind la staţia de pe partea

cealaltă a drumului,
dar nu vom vorbi acum despre asta,
nici despre serile sau despre nopţile lui.

Zorii, 
îl înfiorau zorii,
era ca un mers la întîlnire,
era ca o venire pe lume.
În dimineţile lui ciripeau vrăbiile,
În dimineţile lui pîlpîia un felinar.

găluște cu prune
bunica ne pregătea găluște cu prune
după o rețetă veche de peste o sută de ani:
laolaltă amesteca făină, cartofi fierți și ouă,
apoi ne lăsa pe noi să învelim prunele în aluat.
când găluștele se ridicau deasupra apei în oală,
le lua cu o lingură, le tăvălea prin pesmet îndulcit
și sufla peste ele, să le răcorească mai iute.
țin minte și-acum mirosul odăii în abur,
mâinile noastre grăbite
când desfăceau în două găluștele,
aroma de scorțișoară
(un fel de duh în pântecul lămpii),
noi, cu fețele murdare și fericite,
luminând mai ceva decât soarele
în ochii bunicii.

bunica Leonora
bunica s-a stins de ziua lui Eminescu – 
degeaba am căzut în genunchi,
degeaba m-am rugat să învie,
n-a vrut și pace să vină-napoi,

ai mei i-au aprins lumânări și-au spălat-o,
eu m-am ascuns într-un colț 
și am plâns toată ziua,

ca într-a treia, 
când m-am jucat cu mingea în casă
și i–am spart din greșeală 
tabloul de nuntă.

în trecere
cu mâinile la piept așa s-a dus bunica
dincolo de gardul viu a așteptat-o bunicul
și-a scos pălăria 
i-a dăruit o garoafă

a treia zi s-au ridicat 
nu de tot
doar cât s-atingă cerul cu palma

de-acolo s-au uitat la noi cum săpăm groapa
și punem în ea un trup cu totul străin

de femeia care ne împletea iarna ciorapi
și număra flori de gheață la geam

flori de mac
mă frământ: pe unde-o rătăci bunica acum?
prin ce grădini se desfată?
oare bea suc de rodie coaptă?
oare vede că n-am mai crescut de când a plecat?
la cimitir merg rar. de ce m-aș duce? 
inima ei de mult s-a mutat
în fiul meu care mă-ntreabă
dacă voi plânge după el la fel.
dar cum să-i spun că, peste ani,
în loc să îl sărut pe creștet,
voi strânge-n pumni doar pui de viermi,
în timp ce el, cu flori de mac
îmi va acoperi mormântul?

prin iarba înaltă
n-am fost, bunico, în ultima vreme la cimitir,
dar, uite, chiar azi au înflorit atât de frumos trandafirii
c-aș fi zăcut la pat o zi, să nu-ți fi dus câțiva și ție.
când am intrat pe poartă, greierii cântau
și dintr-o dată m-am făcut iar mică
iar tu m-ai prins ușor de mână,
să nu mă pierzi prin iarba până la genunchi.
„mai avem mult?”, te-am întrebat.
„cât numeri pân’ la cinci!”, mi-ai zis din mers
și-abia puteai să ții cu mine pasul.
deasupra noastră, soarele țesuse un soi de leagăne curbate
în care zmei și prinți destoinici 
își măsurau de zor puterea. 
eu îi priveam și nu-mi venea a crede 
că-aievea-s zalele de-argint și aur și paloșele lor tăioase.
„aici e moșul! am ajuns! când o să mor, să-mi pui și mie flori!”

„tu n-o să mori!”, am ripostat, iar tu ai râs și fața toată 
ți s-a brăzdat de raze albe.

„aici e!”, am spus,
când m-am apropiat de mormânt și-am așezat trandafirii.
fiul meu m-a strâns mai tare de mână.
nici urmă de prinți ori de zmei.
în spate, iarba înaltă 
și femeia care scotea apă din vechea fântână.

Zorii, 
îl înfiorau
zorii,
era ca un
mers la
întîlnire,
era ca o
venire pe
lume.

Flavia Adam


