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Momente și schițe din viața literară

O nouă revistă
La sfârșitul anului ce tocmai a trecut, a apărut o nouă revistă:

Antilethe, cu o redacție care are în frunte pe Mihaela Albu – director
fondator,  Dan Anghelescu – redactor-șef și Marius Chelaru –
secretar general de redacție. Revista este dedicată rememorării
exilului românesc. Acest prim număr cvadruplu este dedicat lui
Vintilă Horia, cele 120 de pagini reprezentând în fond o adevărată
monografie dedicată cunoscutului scriitor, cuprinzând evocări ale
acestuia, apoi reviste românești din exil în care a publicat, referințe
critice, corespondență, restituirea unor texte originale traduse în
română, interviuri etc. Într-o vreme în care încă suntem departe de
a recupera integral literatura exilului, de a o cunoaște, această
revistă e mai mult decât binevenită.

Aurel Pantea - laureatul celui de-a 27-a
ediție a Premiului Național de Poezie
“Mihai Eminescu” pentru Opera Omnia
Botoșani – 15 ianuarie 2018
La 15 ianuarie 2018, în cadrul unei ceremonii solemne din sala

mare a Teatrului Mihai Eminescu din Botoșani, poetul Aurel Pantea
a primit Marele Premiu Opera Omnia Mihai Eminescu. El a fost
alesul dintre cei șapte nominalizați: Nora Iuga, Nichita Danilov,
Ovidiu Genaru, Ioan Moldovan, Aurel Pantea, Marta Petreu şi Liviu
Ioan Stoiciu. Opera poetului a fost elogiată de criticul Al. Cistelecan.
În cuvântul de mulțumire, laureatul a spus, printre altele:

“Primele mele lecturi din literatura universală se datorează unui
poet, prieten bun, născut în același an cu mine, Vasile Dan. El mi-
a dat să citesc, la 14 ani, lecturi grele. Pentru mine, care citeam
Coșbuc, Vasile Alecsandri, Nichita și Eminescu, citeam lecturi
paupere și întâmplătoare. Vasile Dan a fost cel care m-a șocat, cel
care a pus literatura universală în fața ochilor mei. Așa am citit
prima dată Paul Celan, Trakl, Albert Camus, Dostoievski, astea au
fost primele mele lecturi. Acele lecturi au lăsat urme profunde în
scrisul meu, numai că până la identitatea mea lirică s-au scurs
câțiva ani de după lecturile recomandate de Vasile Dan, până când
am ajuns la Facultatea de Litere din Cluj, unde am cunoscut mediul

revistei studentesti Echinox. În viața fiecărui om există întâlniri
decisive, de răscruce pentru evoluția sa, pentru metamorfozele
vieții sale ca om simplu sau ca scriitor. Acest om, acest al doilea om
pe care l-am întâlnit, este Ion Pop, poetul, profesorul, criticul și
istoricul literar remarcabil. Ion Pop este cel care a îndrumat, a
instruit, care a participat la formarea câtorva zeci de scriitori
importanți din literatura română contemporană”.

Aurel Pantea s-a născut pe 10 martie 1952, la Chețani, județul
Mureș. A absolvit Facultatea de Filologie a Universității “Babeș-
Bolyai” Cluj (1972-1976), în timpul studenției fiind redactor la
revista Echinox. După absolvire, a fost profesor la Borșa-Maramureș
și Alba Iulia (1976-1983), corector la ziarul Unirea din Alba Iulia
(1980-1984).

În prezent este conferențiar dr. la Universitatea “1 Decembrie
1918” din Alba Iulia. Din 1989 este redactor al revistei Vatra din
Târgu Mureș. Din 1990 este redactor-șef al revistei „Discobolul” din
Alba Iulia. Este președintele Filialei Alba-Hunedoara a Uniunii
Scriitorilor din România.

A publicat volume de poezii: Casa cu retori, București, Editura
Albatros, 1980; Persoana de după-amiază, Cluj, Editura Dacia,
1983; La persoana a treia, București, Editura Cartea Românească,
1992; Negru pe negru, Editura Arhipelag, 1993; O victorie
covârșitoare, Editura Paralela 45, 1999; Aceste Veneții, aceste
lagune (antologie), Editura Axa, 1999; Negru pe negru (alt poem),
Editura Casa Cărții de Știință, 2005; Negru pe negru (antologie),
Editura Limes, 2009; Nimicitorul, Editura Limes, 2012; Recviem
pentru tăceri și nimiciri (antologie), Editura Tipo Moldova, 2013; O
înserare nepământeană, Edit. Arhipelag 21, 2014; În urmă se sting
toate luminile (antologie), Editura Charmides, 2014, Opera poetica,
Ed. Paralela 45, 2016.

AL CIsTELECAN:
„De puţine ori în poezia noastră s-a avîntat cineva atît de departe

în peisajul informelor interioare, năzuind să atingă limfa originară a
fiinţei și visceralizîndu-și psihismele atît de convulsiv și de grotesc.
Aurel Pantea porneşte, de regulă, tehnic vorbind,  de la o stare
definită precipitat şi tranşant, deschizînd poemele cu un vers
peremptoriu, cu dicție de blazon. Dar poemul său se ambalează abia
cînd atinge infrastructura acestei stări „limpezi” printr-un plonjon
în abisul senzaţiilor.”

Adrian Frățilă – Dodikai
(Editura Măiastra, 2016)
Adrian Frățilă este un bun poet, dar unul

discret, trăind de-o viață la Târgu Jiu, adică
în „Amarul Târg”  nemurit de Gheorghe
Grigurcu. Este laureat al Premiului
Luceafărul pe 1978, fiind în fond un
optzecist marginal și atipic, are mai multe
volume publicate, dar nu este, din păcate,
un bun manager al promovării poeziei sale.
Acesta este cel mai recent volum al său și
autorul se simte dator să ne explice pe
pagina de gardă titlul cărții, așadar cheia în
care trebuie citită: „În practica dodikai –
oficiată la temple din Atica – spectacolele
erau deslușite în foșnetul frunzelor și în
murmurul apelor, inițiații pătrundeau
astfel în dimensiunea ascunsă a lucrurilor”.
Aceasta ar fi, de fapt, chiar menirea poeziei
dintotdeauna – lucru pe care ni-l sugerează
poetul. Citind volumul, constați că, în
textele sale, Adrian Frățilă respectă în
credință arta poetică expusă în fraza de mai
sus. Un singur exemplu, cu poemul Umbra,
unde găsim în doar opt versuri un drum
esențial de la fizic la metafizic și înapoi:
„Acolo parcă este cineva -/O umbră parcă
leagănă o stea//Vă jur, acolo s-a-nălțat
ceva/Un fel de liniște care plângea/Un
plânset adâncit în sinea sa -/îngenunchere
de lumină grea//Doamne, această grea
lumină nu-i/Decât un om căzut în palma
lui.” Nimic de cotidian, nimic anecdotic,
nimic narativ – totul mergând la esență,
lucru rarisim în poezia de azi. Textele sunt,
pe cât de scurte și concentrate, pe atât de
tensionate: „Eu sunt/Un câmp imens/De
lupte grele - //Aceste răni/Se mușcă/Între
ele”. O asemenea poezie are nevoie și de o
„haină” pe măsură, ceea ce editorul i-a
oferit poetului: o carte în ținută grafică de
lux. 

Ștefan Doru Dăncuș –
Umblând pe-aici
(Editura Singur, 2017)
Ștefan Doru Dăncuș este un moroșan

falnic din Ieudul nemurit de Ioan Es. Pop,
dar ajuns în Sud, la București, stabilit apoi
la Târgoviște, este poet și editor, dar și
supraviețuitor cu o biografie deloc liniară și
plictisitoare. Acestea rezultă și din volumul
Umblând pe-aici, un jurnal nedatat strict
ca la Radu Petrescu, de pildă, un jurnal
scris nervos, neliniștit, tensionat, în dialog
permanent cu Dumnezeu. Își face mai
multe autoprezentări deloc poetice și cu
atât mai puțin cabotine, ci sincer și la
modul frust: „Oamenii vin, mi se alătură,
mă trădează și pleacă. Am devenit OM, port
straiele lui Isus. Puternic. Sigur și expus.
Curajul de-a suporta și măreția – și insulta.
Partea nevăzută sunt aceste foi în care
imaginea e adevărată: plâng, mă tem, am
insomnii, am grija zilei de mâine etc.”
Ziceam că e în permanent dialog cu
Dumnezeu, dar nu doar în dialog, ci îi și dă
raport Atotputernicului de care, altfel, nu
se teme, știindu-se om curat: „Dumnezeu
și-a aruncat puterile într-o ființă
pipernicită care nu poate decât scrie, care
are telefon mobil doar pentru a obține
păsuiri, amânări, că nu are bani să
plătească toată nebunia pe care o îndură.
Nu-l lăsa să moară în fața oamenilor, e de
ajuns că L-ai dat pe Isus pe mâna ăstor
babe care bârfesc zilnic despre cine și cum
a fost El. Sper să citești acest raport scris cu
timpul meu de viață, de ființă pe cale de a
deveni execrabilă și infatuată ca ele”.
Cartea lui Ștefan Doru Dăncuș este un
excelent document despre viața unui
scriitor din neliniștitul început de secol
XXI. (DAD)

In memorian:
LUIZA PETRE

PÂRVAN
S-a stins din viaţă Luiza Petre Pârvan, critic

şi teoretician literar, profesoară de Teoria
Literaturii la Facultatea de Litere a
Universităţii din Piteşti, după mai mulţi ani de
rezistenţă în faţa unei boli necruţătoare.
Născută în 9 decembrie 1943, în Slatina, s-a
stabilit în Piteşti după absolvirea Facultăţii de
Filologie din Timişoara şi a Facultăţii de Limbi
Străine din Bucureşti. În 1977 şi-a luat
doctoratul cu teza Structuri şi modele stilistice
satirice în poezia romantică. A publicat o serie
de volume exegetice în care îmbină teoria
literaturii cu stilistica: Critica literară în
secolul XX. Orientări moderne (1993),
Cercetări de poetică şi stilistică (1994), Scurtă
introducere în teoria textului (1996), Don
Quijote - un meta-roman (2000), Strategii
textuale şi argumentative (2002) ş.a.

Membrii Filialei Piteşti a Uniunii
Scriitorilor din România îţi exprimă regretul
profund  pentru dispariţia tragică a Luizei
Petre Pârvan. Dumnezeu s-o odihnească în
pace!

Carte nouă



3Ianuarie 2018

Gheorghe Grigurcu

af
or

is
m

e

„O eternitate de-atîtea ori remaniată” 

Cu cît îți dai
seama că

trebuie să te
desparți

irevocabil de
bunurile

materiale ale
vieții, cu atît

te atașezi mai
dureros de

cele sufletești
de care ai avut

parte. Ele se
configurează
într-un ultim

refugiu al
ființei, aidoma

unei mici
biserici din

vecini pe care
simți nevoia

de-a o
frecventa.

Chiar dacă o
găsești adesea

închisă.

n A. E.: „Creația: o credință întrupată”. O
credință în ce? „În creație, desigur”. 

n Acest copăcel flexibil, delicat, abia
împrimăvărat, de pe coama de deal din spatele
casei, pare că-n ardoarea sa ar vrea să imite
vîntul. 

n Ipoteză. Dumnezeu te purifică uneori prin
durere nu pentru că ai păcate la activ, nu pentru
că ești în continuare pecabil, ci pentru că tu ești
tu. Pentru a-ți consolida energia identității. 

n Cîntecul pitulicei europene este format din
peste 700 de note diferite pe minut, putînd fi
auzit de la o distanță de 500 metri. 

n „Cînd mă analizez, mă detest. Cînd mă
compar, mă declar mulțumit” (Pascal). 

n Individ între două vîrste, oricum înclinat
deja către senectute, căutînd, pe micul ecran
unde-l pot urmări în ultimele săptămîni,
modalitățile unei afirmări la care pare a ține
enorm. Țîșnește cînd spre un naționalism
actualizat, cînd spre „trecutul măreț”, cînd spre
formalismele bisericești. Are ceva de aliment care
a zăcut multă vreme în cămară. Joacă instinctiv
pe o singură carte: cea a unei figuri desuete,
venite parcă de departe, spre a profita de fapt nu
de justețea unei argumentații evident ruginite, ci
de atenția ce i s-ar putea acorda pitorescului său
asumat. 

n A. E.: „Echivocul acestei poezii: are aerul că
ne spune ceva, totuși nu ne spune nimic, are aerul
că nu ne spune nimic, totuși ne spune ceva”.

n „Greșelile unui om mare se deosebesc de
greșelile unui om de rînd prin aceea că de obicei
se pot explica prin însușirile lui bune” (Blaga). 

n Peisaj actual. „Valoarea și notorietatea sunt
brutal și total separate, succesul public, gloria
unui scriitor sunt influențate în măsură
nesemnificativă de calitatea literară în sine a
scrierilor sale. Se vînd amețitor de bine volume
terne ale unor vedete discutabile, știute de la
televiziuni sau literatură proastă cu titluri pentru
handicapați («Suge-o, Ramona!»). Scriitorii
merituoși rămîn captivi într-un cerc al lor,
despărțiți de marele public, trăiesc într-un fel de
rezervație, într-un ghetou, într-o lume strîmtă și
închisă, sub o cupolă de sticlă cu aer (cît de cît)
respirabil, oricum, departe de cei care ar trebui să
fie destinatarii efortului lor livresc. De ce această
ruptură?” (România literară, 2017). 

n Și alt peisaj, actual de asemenea: „Acum de
ce încep economiile de la carte și artă? Pentru că
omul politic român este un imbecil, barbar și
anticultural. Cine ar fi dispus să nu mă creadă să
binevoiască a asculat discursurile parlamentare
sau a citi articolele de gazetă ale oamenilor noștri
politici. Cum să ceri simpatie pentru artă și
cultură unor oameni care nu sunt în stare să
închege o frază, care nu se pot ridica o clipă
deasupra meschinelor interese și intrigi de culise”
(Liviu Rebreanu, în 1923).

n Cu cît îți dai seama că trebuie să te desparți
irevocabil de bunurile materiale ale vieții, cu atît
te atașezi mai dureros de cele sufletești de care ai
avut parte. Ele se configurează într-un ultim
refugiu al ființei, aidoma unei mici biserici din
vecini pe care simți nevoia de-a o frecventa. Chiar
dacă o găsești adesea închisă.

n E în această după-amiază un ceas de
armistițiu în mica lume de care aparții. În
consecință, foaia albă privește aproape cu
amabilitate neputința ta de-a scrie. 

n Norocul se înscrie în intemporalitate.
Norocul și timpul, factori incompatibili. 

n „James Berkland, un geolog american,
pretinde că poate prevesti un cutremur cu o
acuratețe de 75 %, doar citind ziarul, la rubrica
«animale pierdute» și corelînd aceste date cu
ciclurile Lunii. Înaintea unui cutremur major,
cîinii cu auz foarte bun încep să dispară cu două
săptămîni înainte. Urmează pisicile și purcelușii
de Guineea. Berkland a fost dat afară de la un
institut de geologie pentru că a prezis cutremurul
din 1989 de la Loma Prieta, Nordul Californiei,
după metoda sa «neștiințifică». Deși s-a dovedit
exactă” (România liberă, 2017). 

n Găsim la acest poet o tactică a gratuității atît
de minuțios elaborată, atît de rigidă, încît devine,
fără voia sa, o poznașă tendențiozitate. 

n O umilință infatuată, o infatuare umilă. 
n Îmi spune un fost coleg de facultate, pe care

nu l-am reîntîlnit de aproape cinci decenii:
„Clujul e acum ca o rudă care s-a îmbogățit și nu
vrea să mai știe de mine”.

n Durerea, teribil mod de a-ți îngădui să
întrevezi inocența originară. 

n Un portret al lui Alexandru George: „Era
bolnav de glorie literară, nu putea înțelege
absoluta mea indiferență – la soarta scrisului
meu, mă certa că mă irosesc în activitățile frivole
– critica literară – în loc să mă dedic literaturii de
imaginație, cum făcuse el. Faptul că lumea
literară îl considera un critic de primă mînă și un
prozator de a a doua, a constituit drama vieții lui.
Mi-amintesc un drum cu automobilul, după o
masă copioasă sub egida BNR-ului. Reveneam, pe
undele unui vin copios, Eugen Simion, Fănuș
Neagu și cu mine. Aproape de casă, gata să-mi iau
rămas bun de la comeseni, îl aud pe unul dintre ei
cam în felul: «-Ce-o mai fi și acel personaj care se
crede romancier, Alexandru George?». Cu gîndul
că nu voi lipsi a transmite. Nu-i vorbă și
caracterizările pe care li le făcea George nu erau
mai blînde. Avea acest har. Sau cum să-i zic? De
pildă, despre Nina Cassian zicea că a fost pîrțul
parfumat al comunismului. În afară de mine, nu
exista un critic mai sec al operei lui Marin Preda.
În cel mai deplin acord ne confruntam în
permanență, dînd dovadă de cruzime, mai adesea
îl împiedicam, în ultimul moment, să obțină un
punct. Dar nu se supăra. Și mi-era ușor să fiu
bunul prieten al unui om ce socotea a trăi printre
dușmani de moarte” (Barbu Cioculescu). 

n Se străduiește să uite cît mai repede o
grămadă de lucruri spre a și le putea reaminti. 

n Atingînd absolutul ființei noastre, iubirea
este eternă. Aparent, doar aparent aceasta se
poate estompa, poate cădea în uitare, întrucît
eternitatea sa nu poate fi percepută în
permanență, astfel cum un astru, deși știm că
există, nu e totdeauna vizibil.

n „Nimeni, nici însuși destinul nu atacă cu
inima ușoară o pasiune” (Jean Giraudoux).

n Te vei întreba oare în momentele finale, cu o
ilimitată uimire: asta a fost, asta a fost tot? Dar
uimirea însăși n-ar fi atunci o inocență
regenerată, expiatoare?

n „De mii de ani oamenii produc vin roșu, alb
și roz. Iată că, mai nou, companiile spaniole au
lansat pe piață vinuri de toate culorile, inclusiv
bleu, verzi, galbene și portocalii. Totul a început
după ce, anul trecut cercetătorii de la
Universitatea din Țara Bascilor și de la compania
Azti Techencalia au creat pentru prima oară vinul
albastru. Ei au folosit pentru aceasta antocianină,
un pigment natural din pielea strugurilor pentru
a manipula culoarea vinului. Vinurile
«curcubeu», în toate culorile, se bucură deja de
mare succes pe piață, în Spania. Acestea costă
între 20 și 90 de euro” (Click 2017). 

n Cutuma, acea calmă aglomerare a
măruntelor acte zilnice, ajunge a reprezenta o
milostivire a cantității care ne poate consola în
privința neajungerilor calității. 

n Supraviețuire de melc cu cochilia distrusă. 
n „Ceea ce împiedică astăzi orice progres este

scepticismul subtil care șoptește într-atîtea
urechi că nimic nu e destul de bun ca să merite să
fie îmbunătățit. Dacă lumea e bună, atunci noi
suntem revoluționari; dacă lumea e rea, trebuie
să fim conservatori. Oricît de frivole ar putea
părea încercările mele, ele sunt, totuși, sincere,
pentru că se străduiesc să reamintească
oamenilor că lucrurile trebuie iubite mai întîi și
apoi îmbunătățite” (G. K. Chesterton). 

n S-ar putea ca, în pragul sfîrșitului, să-ți
recapeți candoarea. Dar ar fi o candoare îmbibată
de milă și groază, o candoare tragică.

n Luciditatea: o stare elementară. Abia visul se
deschide spre complexități. 

n Deoarece dinții castorilor nu se opresc din
creștere pe parcursul întregii lor vieți, aceștia
trebuie să roadă constant pentru a-i menține la o
lungime ușor de gestionat. Emailul incisivilor
unui castor conține fier, astfel că ei sunt mai
rezistenți la acizi decît smalțul dinților la
mamifere. 

n Coșmar nocturn. Torturat de un text al meu
pe computer, doldora de erori. Cu cît încerc a-l
amelioara, cu atît erorile se înmulțesc năzdrăvan,
dîndu-i o înfățișare monstruoasă. Nu-l recunosc,
nu mă mai recunosc. Frazele, cuvintele formează
o pastă lipicioasă care se extinde. Nebuloasa ei,
interpusă între mine și lume, mă deprimă
cumplit. Ce să fac? Am obligația predării
apropiate a articolului. Pare a nu mai exista nici o
soluție. Sculîndu-mă din pat dimineața, am încă
senzația penibilă a unei realități. Dar aruncîndu-
mi ochii pe fereastră, ce văd? Un curcubeu peste
dealul din față, semn prompt al pacificării oferite
de starea de veghe.

n „Cel care se îndoiește de dragostea sa are tot
dreptul să se îndoiască, ba chiar e obligat să se
îndoiască, de tot restul care ar trebui să conteze
mult mai puțin” (Freud).

n Un neadevăr nu e neapărat o minciună.
Poate fi doar o formă prin care un adevăr se caută
pe sine ori doar o formă prin care o minciună se
caută pe sine.

n Neîntîmplatul, cum o mare sumă de bani cu
care ești dator la o bancă și pe care n-o mai poți
achita. Negreșit, sfîrșitul vieții ar fi mai suportabil
dacă n-ai avea în față spectrul acestei datorii. 

n „Ori de cîte ori port o discuție mai mult sau
mai puțin interesantă despre artă, doresc din
toată inima să pot distruge tot ce-am scris și s-o
iau de la capăt: totul nu-mi apare decît ca un șir
de «debuturi ratate». Vorbind în termeni
muzicali, nu e – nu a fost niciodată – în tonalitate,
înțelegeți ce vreau să spun? Să ne închipuim că
într-o dimineață rece, cîntați la un instrument;
aveți impresia că totul a sunat corect, pînă cînd,
deodată vă dați seama că v-ați încălzit – abia
atunci înseamnă că ați început să cîntați. Oh, cît
de prost m-am exprimat! Cît de confuz și chiar
negramatical!” (Katherine Mansfield). 

n A. E.: „Vai, vai, cerurile Infernului, cele atît
de chemătoare!”

n Nu lăsa zilele să dispere. Umple-le cu ceva,
pînă la refuz. Munca e în acest caz materia cea
mai onestă în raport cu ființa, prin naturalețea
aservirii sale față de ființă. 

n Leonardo da Vinci dormea douăzeci de
minute la fiecare patru ore. 

n „Mai ceva ca în filme! Poliția italiană l-a
demascat pe Stefan Cernetic (57 de ani) că nu este
prinț al Muntenegrului, Albaniei, Serbiei și
Voievodinei, cum se pretinde. După ce a plecat de
la niște hoteluri de lux fără să plătească, s-a
descoperit, după zeci de ani că acesta este în
realitate un om de rînd, născut în Italia. De altfel,
se spune că Cernetic a inventat tocmai că are
origine nobiliară pentru a beneficia de privilegii,
cum ar fi vacanțe și petreceri de lux, unde era
invitat datorită rangului său, despre care nimeni
nu își putea imagina că e fals. Cernetic a
participat la cursele de Formula 1 de la Monaco,
cu un șeic și supermodele. A luat masa cu prințesa
Irina a Greciei și Danemarcei, la Atena. Se
întîlnea cu prințul Albert de Monaco și membri ai
marilor familii aristocratice, Savoia, Habsburg și
Hohenzollern, potrivit elespaniol.com. În urmă
cu doi ani, i-a acordat, în mod fals, un titlu de
contesă de Giglo actriței Pamela Anderson (49 de
ani), care a îngenuncheat în fața lui. Cernetic a
inventat o întreagă poveste pentru a susține că
are origine nobilă. Spunea că este chiar
descendentul împăratului Constantin cel Mare,
care a domnit între anii 306-337. De asemenea se
dădea drept șeful casei regale a Muntenegrului.
Călătorea în întreaga lume într-un Mercedes
negru cu steagul muntenegrean și cu o falsă
insignă regală. Avea și blazon nobiliar pe care
figurau castele din Transilvania. Se caza gratis la
hoteluri de lux, participa la petreceri de fițe pe
iahturi, pînă i s-a înfundat” (Click, 2017). 

n Smerirea nu e o umilire minimalizatoare a
ființei, ci, conform cu ceea ce Rudolf Otto numea
„sentimentul stării creaturale”, o transpoziție a
acesteia în credință, o radioasă confirmare de sine
prin credință asumată. 

n A. E.: „Nimic de făcut: normalitatea noastră,
cea multidealizată, e o mixtură de factori
dumnezeiești și demonici”. 

n A. E.: „Pentru a te apăra de teroarea
viitorului, bucură-te de ceea ce a și venit”. Dar
dacă n-a venit nimic? „Cu atît mai bine!”. 

n 22 noiembrie 2016. Încă un cerșetor de pe
stradă, căruia i-am dat cîțiva lei, mi-a zis: „Sunteți
un om bun”. De-aș fi cu adevărat…

n „Cred că nimeni nu bănuiește ce anume
constituie fondul tristeții mele. Cum să spun?
Este imposibil de spus și pare ridicol. O voi spune
totuși. Aș fi vrut să fiu un sfînt. Asta-i tot. Nu mai
pot să adaug nimic. O mare parte din viața mea
nu-mi seamănă. Simt intens că trec necontenit
alături de cel care aș fi vrut să fiu și, într-un fel,
omul acela există, se află acolo și-i trist, iar
tristețea lui este și a mea” (Julien Green). 

n Moment negru. Un bilanț atît de amar, o
solitudine atît de pustiitoare, încît îți e rușine să le
împărtășești lui Dumnezeu. De ce să-L mai
împovărezi și tu? 

n Dacă ai fost un tînăr veritabil, rămîi toată
viața un tînăr. Dacă ai fost un copil veritabil,
rămîi toată viața un copil. 

n O eternitate de-atîtea ori remaniată, încît
devine plină de ifose, snobă. 
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Originalitatea
acestui volum de
memorialistică
prin intermediar
nu decurge doar
din „zigzagul”
amintirilor cu
conţinut
dramatic.
Evocările sunt
deseori
întrerupte prin
interpolări
poetice sau
transcrieri  din
corespondenţa
scriitorului cu
cititorii săi 
(T. R. fiind, cum
se vede, un
epistolier
împătimit,
numai lui Bogza
i-a trimis peste o
sută de scrisori),
printre care şi
personalităţi de
talia Rosei Del
Conte, care i se
adresează
reverenţios:
„Nobile prieten
întru Eminescu”. 

Un poet ardelean şcolit la Filologia clujeană
de la sfârşitul anilor ’60 – care a împlinit luna
aceasta 75 de ani– trăieşte de vreo patru decenii
retras în satul natal, Răchiţele, dinspre vârful
Munţilor Apuseni, dezamăgit de degradarea
societăţii româneşti (în comunism şi
postcomunism), ca un pustnic ademenit de
armonia Naturii. Un istoric şi critic literar
bucureştean foarte laborios în ultima vreme,
privilegiat de vecinătatea satului său natal cu al
poetului singuratic, reuşeşte să-l scoată din
izolare, provocându-l la un dialog prelungit
despre viaţa sa densă în evenimente dramatice.
Astfel s-a concretizat editorial Amintiri în zigzag
// Marin Iancu în dialog cu Teofil Răchiţeanu
(Ed. Scriptor, Cluj-Napoca, 2016), un volum de
memorialistică mediată, astfel mai natural în
substanţa lui, evitând retuşurile autobiografice.

Cum mărturiseşte în debutul Amintirilor,
Teofil  Răchiţeanu nu a lipsit din Munţii
Apusului decât în timpul studiilor liceale (la
Huedin) şi universitare (la Cluj): „Eu sunt prin
toată fiinţa mea un om al Muntelui, înţelegând
prin acest cuvânt Apusenii sau Munţii Apusului,
cum, în toate scrierile mele, îmi place să-i
drăgălesc. Peisajele Apusenilor s-au impregnat
în fiinţa mea, le-am asimilat, dar şi ele pe mine.
Odată ce le-ai văzut şi, în cazul meu, şi trăit,
peisajele Apusenilor nu pot fi uitate.” Născut
într-o familie numeroasă, poetul de mai târziu a
avut o copilărie nefericită, învăţând de la 9 ani
să-şi câştige existenţa (şi banii de şcoală) prin
muncă istovitoare. A fost, mai întâi, plantator de
puieţi în munţi. „Puieţii plantaţi de mine atunci
au crescut, iar acum ei alcătuiesc adevăraţi tineri
codri prin care, la anii de acum, care sunt ai
senectuţii, deseori rătăcesc în căutare de pace,
linişte ori singurătate. Să umbli prin codrii
plantaţi de propria-ţi mână. E un sentiment ce
nu se poate descrie prin cuvinte.” Înaintând în
vârstă,  trudeşte printre tăietorii copacilor din
pădurea sălbatică, apoi ajunge plutaş şi cioplitor
de grinzi. În nopţile lungi de iarnă – îşi
aminteşte -, neavând chibrituri în casă, trebuia
să vegheze focul din vatră să nu se stingă.
Recunoaşte acum: „au fost anii unei şcoli a vieţii
care mi-au fortificat trupul şi sufletul”. L-au călit
şi confruntările cu moartea pe care le povesteşte
pe îndelete. La 5 ani, a căzut din podul şurei
înalte, izbindu-se de o piatră de temelie, dar iese
din comă ca prin miracol, după ce tatăl îi
meşterise sicriul. La 12 ani, muşcat de un şarpe
veninos, este salvat de un pădurar care aplică
leacul din bătrâni, îngropându-i piciorul muşcat
în pământ până la asfinţitul soarelui. La
începutul liceului, este prins de o furtună
puternică pe când muncea în munţi şi se
hotărăşte să părăsească  adăpostul de sub un
brad uriaş cu câteva clipe înainte ca trăsnetul să-l
distrugă în flăcări.

Dar evenimentul tragic care i-a marcat nefast
existenţa este uciderea tatălui său de un aşa-zis
anticomunist din munţi în anii ’50. Teofil
Răchiţeanu demontează mistificările  istoricului
Marius Oprea care îl reabilitează cu fast pe
Şuşman ca „erou al moţilor”; a şi publicat o carte
despre acesta, Cazul Şuşman în judecata
răchiţenilor. Poetul reaminteşte, după
declaraţiile martorilor, cum fostul primar şi
bogătaş rapace înainte de 1944 i-a ucis tatăl
nevinovat cu bestialitate („a fost dezbrăcat
complet, iar Şuşman, cu un cuţit, i-a tăiat pe viu,
nasul, urechile, i-a făcut buzunare în piele şi a
pus în ele sare, pentru ca suferinţele să-i fie cât
mai mari”), aruncându-i trupul într-o văgăună a
munţilor numai pentru că îl bănuia pe Petrea lui
Indrei că ar fi colaborat cu Securitatea să-i
prindă pe partizani. A rămas în urma lui o
familie obidită, cu o mamă însărcinată şi alţi 9
copii de întreţinut în jurul ei. Cutremurător este,
în acest sens, documentarul din Anexe, un
interviu cu mama poetului, Mina Purcel, din
2004, difuzat la RTV Cluj. Reţin un  fragment,
transcris de reporter în limbajul popular al
nonagenarei muntence: „Io atâta am plâns în
plâns în viaţa  mé, că, daca-aş strânje  tăte
lacrimile, aş şi putut face o vale (…) Bărbatu-
mneu iera mort, Securitaté credé că-i cu

Şuşman, pă mine mă băté să-i spui unde s-
ascunde şi când vine acasă, iera vat de viaţa mé,
că nu mai ştiém ce să mă fac. Mi-aş şi luată
zâlele, da nu putem, că rămânéu pruncii. Mulţi
îmi zâceu „muiere de bandit”, după pruncii mnei
strâgau „pui de bandiţi”, tătă lumé să feré să
vorovască cu mine ca şi cum aş şi fostă cu ciumă
şi să teméu să nu să prindă şi pă iei.” Sunt de
reţinut şi alte evenimente dramatice din acest
autentic roman al vieţii: moartea prematură a
surorilor şi fraţilor săi; tentativa eşuată de a
trimite la „Europa Liberă” ciclul de elegii Satul
care moare; controlul Securităţii care îi confiscă
manuscrisele. Adăugând şi episodul de interes
istorico-literar Castelan la Ciucea din anii când
a lucrat ca ghid la Muzeul „Octavian Goga”.

Încadrabil în generaţia şaizecistă, solitarul
poet a debutat în revista „Tribuna” din 1964, iar
după cinci ani publică primul volum Elegii sub
stele în colecţia emblematică a generaţiei,
„Luceafărul” („debut nesemnificativ; el conţinea
poezii scrise în anii liceului” – menţionează
retrospectiv autorul). Va reuşi să mai publice
până în ’89 doar două volume: Somn de Voevod
şi Planete de Melancolie. În studenţie, se
ataşează de întemeietorii Echinoxului şi
participă frecvent la întrunirile cenaclului,
împreună cu ceilalţi scriitori în devenire din
promoţia sa: Horia Bădescu, Radu Ulmeanu,
Mircea Borcilă, Aurel Sasu ş.a. A fost coleg de
facultate cu Ioan Alexandru, Ana Blandiana,
Gheorghe Pituţ şi Matei Gavril, dar tinerii poeţi
de stirpe ardeleană au ales să se transfere la
Bucureşti, în sprijinul carierei literare. În anii
1969-’74 a publicat sporadic în revista
studenţească (înfiinţată în decembrie 1968),
ratând momentul de vârf al colaborării spre
sfârşitul intervalului. Era programat să publice
un grupaj de „zece din cele mai frumoase poezii
pe care le scrisesem” – în pagina 5 din Echinox,
proiectată de Ion Pop ca una de consacrare -, dar
este respins de cenzorii clujeni. Poetul are
curajul să sustragă pagina interzisă din redacţie
şi să trimită „şpaltul cu poemele proscrise” lui
Geo Bogza, a cărui autoritate nu putea fi ştirbită
de cenzura comunistă în acea vreme. În rubrica
lui săptămânală din „Contemporanul”, acesta
publică o tabletă de susţinere , reproducând şi
două poeme din grupaj. Mâna protectoare
întinsă de Bogza poetului necunoscut din
provincie este de-a dreptul benefică, într-un
moment de criză existenţială prin care trece
acesta. Trăind la limita subzistenţei câţiva ani
după absolvirea facultăţii în aşteptarea unui post
de redactor („mi-am târât viaţa pe străzile
Clujului, fără slujbă, fără bani, fără masă şi casă,
fără speranţe, dormind pe la prieteni”),
Răchiţeanu este bântuit de gândul sinuciderii,
fiind salvat în ultima clipă de prietenul său de-o
viaţă Mircea Borcilă.

În contextul rememorării întâlnirilor
admirabile cu Bogza, Marin Iancu îşi întreabă
interlocutorul despre modelele sale, observând
portretele lui Eminescu, Avram Iancu şi Geo
Bogza deasupra mesei de scris din Răchiţele.
Cele trei personalităţi sunt considerate „super-
modele”, „oameni integri”, „de o moralitate
exemplară, oameni de la care am învăţat cu
adevărat iubirea de neam”. Despre jertfa lui
Avram Iancu – „un Rege Lear al Ardealului”,
supranumit inspirat de Octavian Goga -, Teofil
Răchiţeanu a scris o carte întreagă de poeme,
Patimile după Iancu (2008). Iar poetul naţional
este recunoscut ca spirit modelator întru lirism:
„Eminescu mi-a fost, de acolo din eternitatea lui,
dascălul suprem într-ale Poeziei.” Nu e greu de
remarcat că lirica poetului contemporan s-a
sedimentat după paradigma eminesciană, cel
puţin în poemele impregnate de tristeţe
existenţială şi melancolie. În ce-l priveşte pe
mentorul său din contemporaneitate, poetul din
munţi recunoaşte: „L-am venerat. Geo Bogza a
fost în anii tinereţii mele un model de
moralitate, un etalon al conştiinţei de scriitor,
un generos şi un altruist, gata să intervină
oricând în apărarea unui semen al său aflat la
ananghie. În ipostaza asta  mi-a fost dat mie să-
l cunosc îndeaproape.”

Confesiunea poetului (definind poezia ca „act
de singurătate”) se prelungeşte în veritabilă
proză lirică, atunci când omul Muntelui şi al
Pădurii simte că se integrează organic în peisajul
sublim pe care îl străbate: „Codru de fagi
bătrâni, prin care, de ceasuri, umblu în neştire,
de unul singur, pătruns de măreţia, de liniştea
lui nemăsurată. Mă opresc într-un târziu locului,
stau acolo mut, şi împrejurul meu fagi înalţi,
drepţi, ţesându-şi în văzduh ramurile, într-o
frăţească îmbrăţişare. Stau acolo, nici nu mai
ştiu de când, picioarele mi se prelungesc în
pământ, caută acolo sprijin, în adânc, prin
rădăcini; din braţe, din umeri mi se desfac
ramuri care se întreţes în văzduh cu alte ramuri,
liniştea e înaltă, solemnă, marmoreană, şi
liniştea aceea curge prin mine – fluid nevăzut –
misterios, care poate e însăşi veşnicia… Codru de
fagi bătrâni,, frunza toată căzută la pământ, într-
un strat gros, intens-ruginiu, prin care paşii mei
se afundă, pierduţi, şi foşnetul, în urmă, al
frunzelor moarte, nepământean parcă,
străbătând prin ramurile de tot dezgolite,
învăluindu-mă cu lumina lui dulce-ostenită,
alinătoare, blând-auroasă, liniştindu-mi
sufletul, topind în el angoase, doruri, suspine,
iluminându-mă…” În altă parte, poetul
mărturiseşte că Muntele înseamnă pentru el
Destin: „Oriunde m-aş afla, în oricare alte punct
geografic, m-aş simţi un neajutorat, dacă n-aş
avea în spatele meu munţii. Muntele este temelia
fiinţei mele.” Fascinat de poezia naturii, el este
convins că ritmul peregrinărilor montane
imprimă ritmul poemelor sale: „în peregrinările
mele prin munţi, în ritmul paşilor se nasc
ritmuri ale poemelor mele, cuvintele vin şi se
aşază, murmurate, descântate, de un gând al
meu îngânate, pe coala albă de hârtie, fiecare la
locul lui, hărăzit parcă dinainte. Nu există
plimbare în munţi din care să nu mă întorc acasă
cu un vers, cu o imagine, cu o idee din care
răsare, în cele din urmă, un poem”.

Originalitatea acestui volum de
memorialistică prin intermediar nu decurge
doar din „zigzagul” amintirilor cu conţinut
dramatic. Evocările sunt deseori întrerupte prin
interpolări poetice sau transcrieri  din
corespondenţa scriitorului cu cititorii săi (T. R.
fiind, cum se vede, un epistolier împătimit,
numai lui Bogza i-a trimis peste o sută de
scrisori), printre care şi personalităţi de talia
Rosei Del Conte, care i se adresează reverenţios:
„Nobile prieten întru Eminescu”. Dintre
versurile transcrise (unele pur ocazionale) reţin
un fragment dintr-un gen de pastişă actualizată
după Doina eminesciană, ilustrând dispreţul
poetului faţă de „organizaţia de impostori” a
Parlamentului: „Au venit, vai, activiştii/ Şi s-au
făcut hoţi-miniştri,/ Din borfaşi şi din rataţi/ Se
făcură deputaţi,/ Din pârliţi de cartofori/ Se
făcură senatori,/ Din hingheri şi gunoieri/ S-au
făcut consilieri, „Vai de biet român săracul”/ Iar
dă îndărăt ca racul!/ De la Timiş pân’ la Iaşi,/
Plină-i ţara de borfaşi/ Din Arad la Măgurele/
Plină-i ţara de lichele” etc. În plus, biografia
poetului este proiectată semnificativ pe fundalul
monografiei satului românesc din Munţii
Apusului. Iconografia anexată dialogului din
Amintiri în zigzag jalonează fidel  traiectoria
existenţei sinuoase a poetului vieţuind sub
presiunea istoriei. Apar în fotografii – pe lângă
peisajele mirifice – mai mulţi dintre scriitorii
prieteni care au poposit în căsuţa construită de
Răchiţeanu - după ce revine în spaţiul-matrice -
în cadrul pitoresc de la Apa Obârşiei, începând
cu Geo Bogza, apoi: Horia Bădescu, Mircea
Borcilă, Mircea Popa, Marcel Mureşeanu,
George Vulturescu, Marin Iancu şi regretatul
Alexandru Vlad. Personajul principal din
imagini este, firesc, poetul pe care prozatorul
echinoxist din urmă l-a fixat în nuvela sa Teofil;
conturat ca personaj şi de Viorel Cacoveanu în
romanul Învinşii. În Amintiri în zigzag, Teofil
Răchiţeanu îndeplineşte simultan rolurile de
autor şi personaj, cu totul remarcabil în ambele
ipostaze.

Nicolae Oprea
Cronica literară

Viaţa poetului – cât un roman



Anul 2017 mi-a pus în brațe trei cărți originale
(romanul „Transfer”, Editura Polirom; jurnalul-
poem „Ajuns din urmă”, Editura Junimea și
volumul de versuri „Efecte 2.0”, Editura Tracus
Arte). Plus volumul trei din Opera Poetică (Editura
Cartea Românească). A fost un record personal,
care anunță finalul — am de gând să mă retrag de
tot din viața literară, în primul rând să nu mai
public nici o carte! Chiar dacă am în sertare
manuscrise (poezie, proză, eseuri, jurnal,
publicistică, interviuri, „înscrisuri”) care ar putea
oricând să definitiveze cărți noi inedite. Am anunțat
asta la Târgul internațional de carte Gaudeamus, în
24 și 26 noiembrie 2017, la lansarea de la Tracus
Arte și de la Cartea Românească. Sper să reușesc să
mă țin de cuvânt, să mă eliberez. Având aceste patru
cărți apărute în 2017 pe masă (cu posibilitatea să
apară cronici literare la ele), anul 2018 va fi un an de
tranziție, dacă pot să spun așa (lasă că în 2018 sunt
alegeri la Uniunea Scriitorilor, care ar putea să
aducă schimbări radicale, dacă Nicolae Manolescu
nu va mai candida la președinția ei; schimbări cu
care eu nu voi mai fi compatibil, pot să pun pariu,
știind că funcțiile continuă să scoată pe tapet tot
felul de glorii ciudate scriitoricești; și în condițiile în
care clona Uniunii Scriitorilor, aceea condusă de
Cristian Teodorescu, a anunțat că va contesta în
justiție alegerile Uniunii Scriitorilor din 2018). În 19
februarie 2018 eu împlinesc 68 de ani, ajunge — ce
am avut de spus, am spus, atât mi s-a dat, „ținut cu
capul la cutie”, mai mult nu s-a putut. Sunt
resemnat (predestinat „stoic”, nu?), pun punct.

„Efecte 2.0” e a 16-a mea carte de versuri, aici mă
opresc. I-am tot auzit pe criticii literari că sunt…
prolific. E un motiv în plus să nu mai public de aici
înainte cărți, n-are rost să plictisești critica literară,
care are îndreptată atenția către autorii de succes
(cărora nu le reproșează nimic; eu nu fac parte
dintre acești autori). E o lehamite generală legată de
lectura poeziei, oricum, mai bine te lipsești… Dacă
ar face toți scriitorii ca mine, să nu mai publice cărți,
critica literară n-ar mai avea obiect la zi (dar ar
putea să continue să bată apa în piuă cu cărțile

apărute până azi), te pomenești… Volumul de
versuri „Efecte 2.0” a apărut la invitația lui Ioan
Cristescu, directorul Editurii Tracus Arte, editură de
top (îi mulțumesc și pe această cale; domnia sa e și
managerul extraordinar al MNLR; nu-mi vine să
cred că MNLR a devenit o instituție-cheie, cu
activități de care profită în primul rând scriitorii în
viață, retribuiți pentru colaborări ; sigur, are noroc
și de un primar general al Bucureștilor „deschis”,
care e membru al Uniunii Scriitorilor; la MNLR a
apărut și un teatru nou), invitație făcută acum vreo
doi ani, am tot ezitat să-l scot pe piață, știind că nu
mai interesează pe nimeni ce scriu. Am intrat într-
un unghi mort, din care e mai bine să nu ies… Am
scos totuși „Efecte 2.0”, am trimis cartea în aprilie
2017 pe e-mail și i-am spus lui Ioan Cristescu să
schimbe titlul cărții dacă nu-i place, mi-a răspuns
că-i place (dar să nu-l întreb de ce; nu l-am întrebat,
fiindcă și așa eu habar nu am ce e cu acest 2.0,
degeaba am dat o explicație în fruntea cărții, apropo
de Web 2.0). Acest 2.0 a avut un efect teribil asupra
directorului Editurii Tracus Arte: a uitat cartea în
sertarele inboxului (conform DEX, inbox egal
căsuță poștală electronică), ba chiar a uitat că i-am
și trimis-o, deși mi-a confirmat primirea (e
adevărat, i-am scris că n-am nici o grabă cu apariția
cărții mele). La sfârșitul verii, după șase luni, am dat
timid un telefon să întreb ce se mai întâmplă cu
volumul „Efecte 2.0”. Cum adică, i-am trimis lui
acest volum? Natural, „am rămas interzis” — vi l-am
trimis din aprilie, mi-ați confirmat primirea. Să fie
iertat, mă roagă să i-l retrimit, că s-a rătăcit între
zecile, miile, sutele de mii de e-mailuri primite.
Calm, i l-am retrimis, că eu sunt mereu pățit, nimic
nu decurge normal la mine, trebuie împiedicat, dat
cu capul de pereți. Rămâne ca Mircia Dumitrescu să
facă o copertă, dar trebuie ținut cont că doamna
care îi transpune lucrările electronic pe copertă e în
concediu. Asta e, aștept. Într-o zi sosește și coperta
la „Efecte 2.0”, efectiv mă sperii când o văd — o
insectă uriașă care face pe dirijorul (acoperind toată
coperta). Numai nu mi-am făcut cruce, i-am scris
imediat că eu am oroare de insecte și că n-au ce să
caute pe coperta cărții mele, chiar dacă e semnată
de maestrul Mircia Dumitrescu… M-am tot gândit
apoi că insecta aia uriașă e un greier văzut printr-un
observator astronomic, dar ce să caute un greier pe
coperta unei cărți prăpăstioase, cum e cartea mea?
Am luat seama că titlul cărții, „Efecte 2.0” e de vină,
transformând insecta într-un monstru în viziunea
maestrului… După o altă perioadă, când pusesem
cruce cărții, imaginându-mi că s-au supărat și
editorul Ioan Cristescu și maestrul Mircia
Dumitrescu, primesc o variantă de copertă —
aceasta apărută, n-am mai avut nimic de comentat
(cu literele titlului „Efecte 2.0” văzute tot prin lupă
și ieșirea în evidență a căluțului siglei Tracus Arte).
O carte, altfel, superb tehnoredactată și tipărită.

În sfârșit, nesperat, la Târgul de carte
Gaudeamus a apărut și volumul 3 din Opera

Poetică, cu totul nesperat, la Editura Cartea
Românească. Colecția Opera Poetică e inițiată și
coordonată exclusiv de Călin Vlasie, care în 2017 a
preluat Cartea Românească și a anunțat că se
desparte de Editura Paralela 45 (unde au apărut
primele cărți din colecție; eu am apărut aici cu
primele două volume din Opera Poetică). Personal,
mă așteptam să îngroape proiectul editării cărților
mele în această colecție, în condițiile în care Opera
mea Poetică a trebuit să apară în mai multe volume
(nu într-unul, cum s-a întâmplat cu ceilalți colegi de
colecție). Îi mulțumesc și pe această cale editorului
Călin Vlasie pentru bunăvoință și generozitate.
Volumul trei cuprinde numai trei cărți ale mele, „La
plecare” (2003), „pam-param-pam / adjudu vechi”
(2007) și „Craterul Platon” (2008). Rămân
necuprinse în colecția Opera Poetică ultimele mele
patru cărți: „Pe prag / Vale-Deal” (2010),
„Substanțe interzise” (2012), „Nous”, 2015 și
„Efecte 2.0”, nu-mi dau seama dacă pot forma un
ultim volum din Opera Poetică, depinde de editor…
Interesant (am observat și la lansarea de la
Gaudeamus), volumul 3 din Opera Poetică începe
cu volumul „La plecare”, scris și publicat anume să
mă despart de această lume — la 53 de ani eram pe
buza prăpastiei, reintrat în circuitul obsesiei
sinuciderii (am mai avut o asemenea perioadă în
anii tinereții; în 1973, am tot subliniat, epuizând
șapte tentative de sinucidere), convins că numai așa
pot „să scap de toate” (obsesie care nu mă părăsea în
nici o zi, în nici o oră). Firește, dacă scriu aceste
rânduri, nu înseamnă că nu m-am ținut de cuvânt,
ci că… așa a vrut Doamne-Doamne… Acum, în 2018
(când sinuciderea nu mi se mai pare o soluție
morală să scap de mine însumi), vin și mă iluzionez
că din 2019 mă retrag de tot din lumea noastră
literaturizată, care ba m-a înălțat, ba m-a trântit de
pământ de mi-au mers fulgii, și că n-o să mai public
nici o carte. Așa să-mi ajute… (Etc.) 

20 decembrie 2017. BV
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Arborele cu femei
Cine va veni să ne  mântuie?
Bufniţa din copacii scufundaţi în ceaţa

periferiei,
Lucrurile bătrâne aruncate în foc,
Peştii pe care i-am înşirat pe o sfoară

la soare?

Aveam în curte un arbore încărcat cu
femei

Dacă va înflori în toamna asta târzie
Sau iernile când cufundat în apele somnului visez

Atlantida
Să nu-l tăiaţi, fiii mei!

Spuneţi-i că doctorul Freud a avut multă dreptate
Dar asta nu i-a folosit la nimic.

Poemul de colecție

Ion Cristofor

Într-o zi sosește și
coperta la „Efecte

2.0”, efectiv mă
sperii când o văd

— o insectă uriașă
care face pe

dirijorul
(acoperind toată
coperta). Numai

nu mi-am făcut
cruce, i-am scris

imediat că eu am
oroare de insecte

și că n-au ce să
caute pe coperta

cărții mele, chiar
dacă e semnată de

maestrul Mircia
Dumitrescu… 

M-am tot gândit
apoi că insecta aia
uriașă e un greier

văzut printr-un
observator

astronomic, dar
ce să caute un

greier pe coperta
unei cărți

prăpăstioase, cum
e cartea mea? 

Liviu Ioan stoiciu
Cu gândul 

la o retragere
definitivă…

A debutat cu primul său volum
De Crăciun, românii dobândesc o viziune hipocoristică asupra meniului,

diminutivând – din teama de a nu mânca mult – orice aliment din meniu: o
gustărică cu tobiță, jumărele, șunculiță, piftiuță și țuiculiță, apoi o ciorbică de
perișoare cu pâinică la tăviță, sărmăluțe cu mămăliguță și smântânică,
cârnăciori, fripturică din mușchiuleț cu castraveciori la borcănel, câteva
feliuțe de cozonăcel, mai multe păhăruțe de vinișor, cafeluțe la ibricel. Și un
trifermențel! Zice Ion Ghica: Îi plăcea cu deosebire ciorba de știucă fiartă în
zeamă de varză acră cu hrean.

Un bucătar – nu cred că era chef, fiindcă tot el toca și ceapă – explica într-
o emisiune tv., împletind vorba cu fapta, cum se gătește o salată de legume, cu
carne. Mai atent la vorbă decât la faptă, apreciam disertația culinară, bucuros
că nu trebuie să înghit odată cu apetisanta salată autohtonă și vreun nesărat
ingredient lexical. Până la carne, când am băgat de seamă că nici bucătăria
românească tradițională nu s-a putut sustrage invaziei clișeelor lingvistice: la
nivel de legume, zice cheful, ați văzut ce trebuie pus în castron, așa că la
nivel de carne veți alege singuri ce vă place. Nouă ne place, maestre, să
schimbi borcanul cu șabloane lexicale și să spui, de pildă, pe probleme de
carne… Zice Creangă: Numai în grădina ursului... se află sălăți de aceste!

Hai și noi la craiul, dragă,/ Și să fim din nou copii! – grăiește Eminescu,
impunând interjecției hai valoare verbală, cu sens imperativ – să mergem!
Sugerând îndeosebi mișcarea, interjecția hai a deprins apucături de verb, fiind
pe cale să se așeze chiar într-o paradigmă: haide/ haidem/ haideți, așa cum
o întâlnim la Eusebiu Camilar: Haidați, camarazilor... haidați... Haidem în țară!
Alteori, la Creangă, de pildă, repetată, exprimă ideea de înaintare lentă: Și hai,
hai! hai, hai! cătră sară am ajuns la bunicul David. Cu origini turcești, haydi,

interjecția a ajuns și la bulgari, fiind rostită întocmai ca la noi, haide, dar și la
greci, áide. Nu lipsește, ritualic și familiar, nici de la ciocnitul paharelor, Hai
noroc!, dar nici din cunoscuta formulă de salut: Hai noroc, (flăcăi!). De unde se
va fi ivit, probabil, și noua formulă-șablon: Hai pa! Zice Caragiale: Aida-de!
Coana Veta! Mie-mi spui? N-o știu eu? 

În fruntea primelor zece flori (plante) recurente în lirica populară, se află
laleaua (turcescul lâle): Foaie verde ș-o lalea,/ Când eream (sic!) în floarea
mea,/ Zburam ca o turturea. Urmează pelinul, cu etimon bulgăresc: Pelin
beau, pelin mănânc,/ Pe pelin seara mă culc – cum zice o veche doină
ardelenească. Vine la rând busuiocul, tot bulgăresc, bosilek, dar și sârbesc,
bosiljak: Foaie verde busuioc,/ Dragu-mi-i în sat la joc… și latinescul
mărăcine (marrucina): Foaie verde mărăcine,/ Frică mi-e că mor ca mâine.
Pe la mijloc se așază lipanul (bulgărescul lepjan): Foaie verde ca lipanu´,/ De
trei ori potcovii calu´, năutul (turcescul nohud): Foaie verde bob năut,/ Tot
am zis mă duc, mă duc… și sipica (slavonul  š i p ŭ k ŭ – trandafir): Foaie
verde și-o sipică,/ Trenule, mașină mică… În ordine, ultimele trei locuri sunt
ocupate de mac (bulgărescul mak): Foaie verde foi de mac/ Spune, neică, ce
să fac?, de bujor (bulgărescul božur): Foaie verde de bujor,/ Mi-a trimis
bădița dor… și de avrămeasă (bulgărescul avran): Foaie verde de-
avrămeasă,/ Leliță cârciumăreasă,/ N-ai o fată mai frumoasă/ Să ne
servească la masă? ...

Aflăm, de pe facebook, că cineva a debutat cu primul său volum de
poezii. De ce s-o fi grăbit așa de mult  și n-o fi așteptat să debuteze cu al treilea
sau chiar cu al patrulea volum, nu ni se explică. Explică însă dicționarele că a
debuta (franțuzescul débuter) are trei sensuri: 1 a începe o acțiune, 2 a începe
o carieră artistică sau literară, 3 (despre un autor) a publica prima lucrare.
Zice Negruzzi despre Alexandru Donici: … debutând prin „Căruța poștei”...
traduse apoi „Țiganii” de Pușkin.

Constantin Voinescu
Like gramatica
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A treia mărturisire 
a mecanicului George
Bucnici, din Deda
Voi ați făcut dragoste
în faţa unui motor în funcţiune?
Eu, da, cu grasa Marlena
de la vopsitorie,
a fost aşa de rapid
că nu am avut timp
nici să îmi iau minimele precauţii
să nu ne descopere careva
că putea oricine să intre
la mine în atelier,
aşa, din senin,

am aşezat-o pe masa de montaj
alături era bancul de probe
pentru motoarele reparate
ea chiţcăia,
George, George, oare e bine ce facem?

şi motorul funcţiona alături
în probe,
era viu, viu
şi nu ştiu cum
mi s-a făcut ruşine.

Solenoid
Motto: „Ca niște mâini cu degete

tunse/ de două ori răsucite ca o lucarnă
din cer,/ în palme negre, tomnatice,/
pomii cerșeau dezrădăcinarea/ de la
Marele Temnicer”

Constant Tonegaru

Solenoidul, o!

O serie de curente circulare
de acelașĭ sens și intensitate 
la 
distantă egală unul 
de altul
așa în cît să formeze o 

suprafață cilindrică
și care în practică se realizează 

printr’o sîrmă 
în elice 
al cărei capăt e întors 
înapoi 
paralel cu cilindrul
pe afară sau prin înăuntru 

așa încît curentul 
să vie și să iasă 
prin același punct. 
Această sîrmă posedă 
calitățile magnetuluĭ.

Lista lui Maier
De cumpărat:

parmezan (pachet de 500 grame)
carne tocată, vită plus porc cam un

kilogram
paste cu busuioc (italieneşti)
sos cu chili
şi sos de ardei gras
o sticlă cu vin dar, atenţie, sec !!!!
dafin (un pacheţel, atât)
două conserve de fasole roșie (sau 3?)
cremvurști (cu 80 la sută carne de porc!)
iaurt (cu 3,5 grăsime!)
mazăre fină (un kilogram)
peşte marinat (nu la borcan, ia 300 de

grame!)
ceapă roşie
scobitori (nu din plastic!)
şerveţele (albe, eventual cu flori roşii,

maci!)
piper roşu (boabe)
oregano (un pacheţel de 100 de grame)
merişoare congelate (o sută de grame)
o cutie de ceai antiadipos
apă carbogazoasă 
biscuiţi săraţi
crutoane
oţet de mere
sare iodată
roşii (nu multe)
ridiche neagră (una, două bucăţi)
morcovi (4-5 bucăţi)
lichid spălat parbriz (de vară!)

şi cam atît

a, era să uit: ouă!
cîte?
ia zece bucăţi.
sau 12?
ia 12!

(Bochum, 4 mai, 2016)

Proces verbal de amendă
pentru traversare 
prin loc nepermis
Cei de pe partea dreaptă 
vor să treacă în partea stîngă,
cei din partea stîngă 
vor să treacă în partea dreaptă,

se întîlnesc undeva la mijlocul străzii
total absenţi

se ciocnesc între ei
gîndurile metalice scot scîntei.

Mai staţi, dracului, 
acolo unde sunteţi, 
nu vă tot mai înghesuiţi
să treceţi strada
să încurcaţi lumea 
– le strigă
poliţistul –
şi de ciudă îi amendează 
pe toţi,
scrie, 
de fapt, 
un singur proces verbal
pe adresa omenirii
de la A la Z,

scrie năduşit, 
copleşit, 

o să vă chinuiţi
trei mii de ani
să plătiţi amenda, 
agitaţilor!
le mai spune poliţistul
ridicînd un pumn în aer.

(Bochum, 8 iunie, 2016) 

Poemul lui 
Francis Fukuyama
Sfîrşitul istoriei va fi o epocă tristă. 
Lupta pentru recunoaştere, 
voinţa de a-ţi risca viaţa pentru 
un ideal pur abstract, 
lupta ideologică mondială 
care a pus în lumină îndrăzneala, 
curajul, 
imaginaţia şi idealismul 
vor fi înlocuite de calculul economic, 
de nesfîrşita rezolvare a problemelor

tehnice, 
de preocupări legate de mediu 
şi de satisfacerea cererilor sofisticate 
ale consumatorului.

În perioada postistorică 
nu va mai exista nici artă, 
nici filosofie, 
ci doar o îngrijire perpetuă 
a muzeului istoriei umane. Simt 
în mine 
şi văd la cei din jurul meu o 
puternică nostalgie 
pentru timpurile în care istoria exista.

(Post scriptum: 
La bursa din Tokyo 
s-au adjudecat deja
inelele lui Saturn
pentru logodna mileniului
dintre un prinţ arab
şi o frumoasă mexicancă
născută într-o cumplită sărăcie
într-o mahala
din New York.
E limpede că Dumnezeu mai atribuie 
vouchere pentru speranţă.)

(Nazareth, 21decembrie, 2016)

Tedy Arman
Tedy (Teodor) Arman s-a născut în anul 1982, la Dej. Studii

liceale la Cluj Napoca, studii de artă (sculptură) neterminate la
Universitatea Naţională de Arte Bucureşti. A publicat poezie în
„Cuvântul”, „Paradigma”, fiind remarcat de Marin Mincu şi în
„Steaua” sub numele de Teddy Burada. Sunt texte pe care le
consideră, însă, „mizerabile”. A frecventat la Bucureşti, între 2002-
2004, un cerc poetic cu studenţi „de la arte”, care nu a produs nume
notabile. Dar care „ (...) a menţinut o stare, pentru că dacă vrei să fii
un artist plastic bun, să nu neglijezi poezia; şi jazzul”. A fost și
perioada în care a citit multă poezie, de-a valma, autori de toată
mâna. Debut cu o carte de poezie concretă, „Lampa cu suflet”
(Seelenlampe), în Germania (2015). Din decembrie 2016 s-a
stabilit, „pentru o perioadă doar”, în Israel. Textele de față fac parte
din volumul „Biela”, în curs de apariţie la Editura „Charmides”.

Pentru cei care vor să intre în teritoriul poeziei, dar nu ştiu ce
teme ar trebui să abordeze, Tedy Arman le propune, soluţii practice,

iată o parte dintre ele, orizontul pare nelimitat: poezii reţetă, poezii
amenzi, poezii interdicţii, poezii note de plată, poezii facturi, poezii
necrolog, poezii declaraţii de iubire, poezii declaraţii de război,
poezii buletine de analize medicale, poezii pentru şi de pe pereţii
toaletelor publice, poezii anunţuri pe scara blocului, poezii bilete de
tramvai, poezii bilete de tren, poezii anunţuri în gară, poezii
documente din sectorul administrativ, poezia reţete de dulceaţă,
poezii paşaport, poezii certificat de deces, poezii articole pentru ziar,
poezii reclamă turistică, poezie pentru înjurat, poezii bancuri, poezii
reclame pentru călătorii spre nicăieri, poezii reclamă pentru călătorii
exotice, poezii reclamă pentru negustorii de ghete, poezii acte de
naştere, poezii carte de identitate, poezii anunţuri  care deviază
circulaţia, poezii îndemn la muncă, poezii semeseuri, poezii acte
contabile, poezii de inscripţionat pe bani etc. etc. 

(AAG)
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Ochiu-ți stâng
mi-amintește de

toamnă,
iar cel drept mă
tot poartă prin

ierni,
și, ca nimeni,

nicicând, astăzi,
Doamnă,

trupul meu de
departe mi-l

cerni.

Rugă de iarnă
Uite, s-a făcut decembrie, și cred că e

timpul
să ne-ngroape-n lumină ninsorile,
așa că hai să cărăm cerul, cu schimbul,
și să-l rugăm pe Dumnezeu să-l macine

fin cu morile!

Cum, în brațe, trupul tău zi de zi se
destramă

ca un vis, n-aș vrea nimeni să vadă,
așa că, și de-ar fi să-ți dau sufletul vamă,
hai să ne iubim într-un fulg de zăpadă!

Vino să-auzi cum lumea în iarnă se-
mbracă,

foșnetul ei aduce-a jurământ de femeie
care cu inima mea fără vină se joacă
și o stoarce, ca pe-o piatră, de divina-i

scânteie!

Uite, decembrie-i, iubito, și cred că e
timpul

să ne-ngroape-n lumină ninsorile!
Vino să cărăm, din cer, nori, cu schimbul,
că Dumnezeu vrea să-și pornească, să-i

macine, morile!...

Imposibile iubiri
Îți spuneam cândva, mai ții minte,
că zăpada iernilor mele ești tu,
iar eu - ploaia verii tale, cea mai fierbinte:
tu te-ncălzeai în mine, eu îmi făceam în

tine-un iglu.

De-ai mai putea fi așa doar o dată,
nici să-ți sărut urma n-aș îndrăzni.
Între noi ninge cu aceeași iubire-

amânată:
nu-ntreba până când, că doar Dumnezeu

poate ști!

Strânge stele și în cer prinde-le cu-o
agrafă,

pune-n fiecare câte-o mână de foc!
Sângele-ți curge-n trup ca dintr-o ciuruită

carafă:
lasă-mă să-l culeg, și-n inimă să ți-l pun

iar la loc!

Lumii, azi, numai tu-i ești tiparul,
când la marginea lacrimii mele stai.
Cu-ochii îmi sorbi plânsul, precum cu

paharul,
și sufletul tău repetă urcarea la Rai.

Ți-amintești?, ascultam cum iubirile
noastre plâng într-o carte,

să le repetăm împreună, te-aș chema și
acum,

dar te-ai dus să visezi atât de departe,
că, să vii, ți-ar trebui mii de vieți de

schimb, pentru drum.

Copii prin lume
Ce zic alții de tine nu-mi pasă,
căci cu nimeni nu pot să te-aseamăn:
eşti departe, dar cea mai frumoasă,
poate, doar Dumnezeu ți-este geamăn.

Ochiu-ți stâng mi-amintește de toamnă,
iar cel drept mă tot poartă prin ierni,
și, ca nimeni, nicicând, astăzi, Doamnă,
trupul meu de departe mi-l cerni.

Cu un crin alb ți-aș bate-n fereastră,
viața ta vizavi de mi-ar fi,
căci o viață, din plin, doar a noastră, 
vreodată nu știu de-om trăi.

Din tot timpul, avem trei secunde
de vieți, ca la sân să-alăptăm,
și din zori în amurg, spre niciunde,
unu-n altul, mereu, colindăm.

Ca o umbră a feței, din gură,
vorbele ți se scurg azi în grai,
și ca două coperți de scriptură,
se deschid buzele-ți - porți de Rai.

Să-ți pui sufletu-n trup de femeie,
dintre mii, te-a ales Dumnezeu
doar pe tine, și apoi scânteie,
să te-aprindă, sortit am fost eu...

Ultimul tur, ultimul
învins
Să dau prin viață azi un ultim tur,
am la rever poemul cel mai pur.
În flacăra zăpezii, eu și tu
ne facem cel mai călduros iglu,

și ne simțim ca  pustnicii-ntr-un schit,
când toaca de vecernie-a răgușit.
Ca și atunci, și-azi, până-n zori de zi,
din pat te-adun, oricât te-aș risipi.

Ți-am spus cândva, și nu-ți venea să crezi
că-n macii din câmpie sângerezi,
și să te-nchini la mine, continuai,
ca la—o icoană la intrare-n Rai.

Mă-mbăt și azi de tine, când te sorb,
ca, de lumină, ochiul unui orb,
dar, cum trofeul pentru un învins,
rămâi, de neatins, de neatins...

Sonetul chemării
N-aș îndrăzni cu gândul să te chem,
că trupul ți-ar îmbătrâni sub nume,
iubirea mea ți s-ar părea-un blestem
pe care numai tu îl duci în lume.

E soarele în turu-i de final,
iar cerul de deasupra-i pe sfârșite.
Hai, fii din nou regina mea de bal,
să mai dansăm prin paturi, pe-obosite!

Fă piruete largi, atât cât poți
cu sufletul, cât inima te ține,
păzește-ți sentimentele de hoți,

și-atunci când rău ți-o fi de dor de mine,
ia trenul de Pitești, zburând pe șine,
cu-aripi de înger prinse-n loc de roți...

Mărturisire
Nu te-aș iubi, de n-ar trebui să plec,
dar dacă-ți spun, mai poți tu crede oare,

că restul vieții o să mi-l petrec,
cu Dumnezeu, într-un amurg de floare?

Hai, strânge norii risipiți pe cer
și potrivește-i soarelui lumina,
statuie fă-mi din viscol și din ger,
de nu-ți ajung, abandonează-mi vina!

Dacă-mi uita-vei vocea, să mă chemi,
că, fără ea, străin pe trup mi-e chipul!
De inimă nicicum să nu te temi,
cum, de mânia valului, nisipul!

Mai stii, azi, soarta-n care ochi să-mi pui?
Pe-un mac se poate sprijini-o câmpie,
cum, pe un soclu, tâlcu-unei statui,
doar cu priviri se-ncheagă-n veșnicie.

Nu știu de-acum pe ce iubiri apuci,
nici dacă-mi vei da chip din zaț de soare.
Te voi găsi, oriunde-o să te duci,
după miros de liliac în floare...

Stare de suflet
Inima mea, tu știi, că eu nu știu,
se ia cu moartea-n piept din nou la trântă,
sau, precum vracii în argintul viu,
cu voce tare-n sânge mă descântă?

De umbra mea nu încerca să mori,
la ochi nu-ți trage negrele perdele,

și doliul nopții nu-l da jos în zori,
mai bine lasă-te-ntr-un lan de stele!

De-atâta vis, azi mi-am ieșit din minți
și ilicit fac trafic cu lumină,
iar prin biserici fac negoț cu sfinți,
și, zi de zi, de tine sunt de vină.

Vino să-mprospătăm doi nori cu ploi,
de n-om găta corvoada până-n seară,
din ei vom face dulci țigări de foi,
și le vom duhăni frumos pe-o nară.

Ți-am pus în glastră-o urmă, și aștept
ca trupul de la frunte-n jos să-ți crească.
Curând, viața, inima, în piept,
ca în altar o slujbă-o să-mi sfârșească!

Dan Rotaru - 75
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Se întâmplă ca
vreun text pe
care trebuie
să-l traduc să
fie atât de
negru în
interiorul
semnificației
sale, încât eu,
precum un
coșar, îl curăț
serios de
negreață,
până, cum se
spune, deja se
vede lumina
de la capătul
tunelului. (Ce
dă spre cer.)
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Pentru Ioana și Traian Irimia

Spre chindie, bătăile de toacă ale monahiei și
cele de ciocan ale tinichigiului ce potrivește tabla
pe acoperișul mănăstirii. 

Timp când fluturi ațipiți se plimbă cu ușa
închisă–deschisă a chiliilor tinerelor călugărițe. E
de presupus că, în vreuna din cămăruțe, în
ardoarea rugăciunilor, când atinge extazul în
rugăciune, în aura gândurilor sale cu infraroșu
vreo tânără monahie l-ar putea fotografia pe
Dumnezeu...

La câțiva pași mai jos de poarta mănăstirii...
(Pe dalele de la intrarea în curte – dude de forma
cicatricelor de după operații de apendicită.)...
Mai jos de poarta mănăstirii, intrând pe poarta
unei case de țară, ne plătim taxa de găzduire „la
măicuțe”. 

La colțul casei – uriașa disproporție dintre
micul brotac (o fi ajuns aici de pe malul Bistriței
vecină cu grădina?) și ocăitul lui sub burlanul pe
care două-trei omizi mai nărăvesc să urce spre
acoperiș, ceea ce nu reușeau să facă până să fi
apărut spuza de rugină. (Pentru omidă, judecata
de apoi se termină în zbor de fluture...)

Iar în lungul văii Bistriței soarele scăpătă,
scapătă... – treptat, lumina pătrunzând tot mai
adânc în tinda casei de țară și tot mai puțin în
țară...

Noaptea, Bistrița, râu de munte aproape
repede, opintește să ducă la vale luna ce poleiește
chelia pietrei de sub undele-i învolburate. În
bătaia lunii, pistiluri de crin – cornițele melcilor.

Dimineața, de la 8 încolo, cam pe durata a trei
sferturi de oră, apare deplin din ceață statul
bradului de dincolo de apa alertă (de-mi vine să-
i zic: mozartiană...) a Bistriței. Apoi, peste
defileu, în anumite segmente ale zborului lor
zigzagat, rândunicile depășesc viteza luminii.

Ce scurtuțe piciorușele vrabiei – o picătură de
rouă i-ajunge la glezne.

Un Newton al melcilor o ia pe sub pom. Peste
cochilie l-ar putea trăsni vreun măr durduliu.

La colțul casei – linchit dintr-un vechi blid de
aluminiu. Totdeauna am avut senzația că limba
câinelui e rece-acută.

La alt colț de casă, păpădia adie a
antigravitație. Păpădia adie a adio cu ea însăși.

După cafeaua pe care ne-o bem în pridvor,
pornim spre mormântul Veronicăi Micle. Vizavi
de casa în care găzduim, – spoită a inox lucios,
soneria bicicletei la poarta copilăriei cu cârlionții
răsfirați de aerul agitat de hulubii zburătăciți.

Nu-i așa, dar îmi imaginez cum ar putea fi: în
preajma mormântului Veronicăi Micle, uneori se
întâmplă că măicuțele bătrâne le pun mâna la
ochi călugărițelor novice și ușor nevrotice  – când
norii pe cer alcătuiesc figuri în poze și fapte –
cum să vă spun?... – involuntar-indecente. 

Ah, Mnemosyna monahie, cum ai mai vrea și
tu să uiți unele întâmplări de neuitat... Pentru că
aveai dreptate, maestre Ivănescu: Când eram
mai tânăr și la trup curat. De unde se poate
merge mai departe, în puritate: Când eram mai
tânăr și la suflet curat... La suflet văratec...

Și contrariul…
Duminica, zilele sfinților ar fi ca și cum timp

distilat cu jocul secund mai pur dedus din terțiu,
iar după, după vine ce trebuia să fie înainte de
după în destinul zeului care e, concomitent,
prunc și bătrân, efemeridă și Matusalem,
aflându-se, în același timp, în diverse timpuri și
locuri, în cer și sub pământ, în gheață și în foc, în
sirenă și în focă, enunțul care poate fi (și) altfel
decât doar adevărat sau fals, doar vulvă sau falus,
astfel depășindu-se contradicțiile bi-polare,
ajungându-se la interdependența antitetică
multiplă, dar mai întâi – triplă, spre a domni
contradicția ca entitate, ambivalența ca echivoc
între calcul exact și ghioc, ca în huzur trecând de
la contradicția ireductibilă la ne-contradicția
relativă ce face posibilă, dar mai ales suportabilă
filosofia și ignoranța, concomitent cu contrariile
acestora.

Aici, în dedesubtul noimelor antagoniste, ar fi
curajul mai special al cinicului pur, distilat
concomitent în păguboșenie și voioșie neafișată,
sau doar ca o grimasă abia-abia perceptibilă.

Curajul cinicului de a recunoaște că în viața lui
nu a luat niciun fel de lecții, însă e gata să dea

lecții particulare, începând cu Panta rei și
încheind cu niciodată încheiata teorie a înaintării
în tot mai infinitezimalele particule ale, deja,
aproape lipsei de integritate particulară,
garantând corectarea sau deformarea
caracterelor în strânsă legătură cu viața ce-și este
de fapt propriul său ștreang. 

El, cinicul curajos, poate simplifica până la
rudimentar, până la scheletul sau carcasa eterică
a conștiinței orice enigmă apăsătoare sau poate
crea alte enigme, adică artificiale, motiv din care
acestea vor rămânea în vecii vecilor de nedezlegat
pentru cei ce se cred că ar fi geniali. 

El poate sugera, crea, preda senzația
depărtării de moarte, în timp ce, ca atare, se
întâmplă invers – declanșează starea de mare
pericol, când, de fapt, nu e vorba decât du un
simplu viscol de frunze în zbor, cădere, măturare,
mătrășire, ceea ce totdeauna stimulează tihnita
a(n)drenalină a celei mai banale tânjiri ca stol de
himere produse de fiere. Creează sau doar fabrică
viziuni prin care poate fi idealizat totul sau totul
poate fi desființat, în acest chip ajungându-se,
firesc, la a considera fantasticul ceva obișnuit, iar
obișnuitul – absent cu desăvârșire ca o molipsire
de minunată suferință care dă senzația de
fericire.

Aici acum și astfel – 
o excepție
Când vreau ca neplăcerile sau oamenii mici la

suflet, sau chiar piticii răi, –  când vreau să arate
mici, mărunți de tot, pur și simplu nu scriu
despre astea/ despre ăștia, încât cu adevărat ele și
ei par diminuați, într-o anumită măsură –
anihilați în răul lor.

Exact așa: când vreau ca neplăcerile, oamenii
parșivi etcetera, etcetera, să pară, ba nu – chiar să
fie mai mărunte, mai insignifianți pur și simplu
nu scriu despre astea/ despre ăștia.

Iar prezenta notație nefiind decât o excepție
imposibil de evitat.

Figurine 
Știu pe propria piele retină: când ți se aplică o

lovitură dură (una psihică, nu fizică), în fața
ochilor nu vezi stele verzi, ci figurine de șah
aeriene, chiar de văzduh – transparente,
invizibile, cum ar veni, dar pe care – paradoxal –
le vezi atât de distinct cu ochii minții, pe unele
chiar foarte clar.

În fine, ar mai fi cum ar fi,  dacă blestematele
figurine de văzduh, invizibile, dar totuși atât de
vizibile conștientizate, nu ne-ar inocula gândul că
ele sunt chiar noi, că noi suntem chiar ele, cele
aeriene, de văzduh…

Coșar, traducător
Se întâmplă ca vreun text pe care trebuie să-l

traduc să fie atât de negru în interiorul
semnificației sale, încât eu, precum un coșar, îl
curăț serios de negreață, până, cum se spune,
deja se vede lumina de la capătul tunelului. (Ce
dă spre cer.)

Mormântul lui Kant
Somn adânc, vis aproape luminos și, până spre

dimineață, rațiunea îmi redevine pură, numai
bună de criticat, bună de pătat, dat fiind că își
pune problema (nu o poate ocoli) mormântului
lui Kant, mormânt care, ca și cristelnița în care a
fost botezat viitorul filosof, a fost în P-rusia, dar,
din nefericirea i-rațiunii impure, a ajuns în Rusia,
astfel că, astăzi, mormântul lui Kant se zice că e în
Kaliningrad, sau în KalininKant, ori în Kantgrad,
sau Kantburg, ori pur și simplu mormântul lui
Kant e chiar în însuși Kant.

La cea de apoi
La tribunalul de apoi să nu spunem nimic,

pentru a nu ni se spune: Nu (! – cu sau fără
semnul exclamării). Pentru că Dumnezeu știe:
din tot ce spune omul – totul e de contestat.

Unicul avantaj pe care-l poți avea la judecata
de apoi e că la ea, precum la tribunalele de pe

pământ, procesul poate fi amâna la infinit, mereu
tergiversându-se, încât omul chiar are timp să-și
dea a doua oară obștescul sfârșit acolo, între cer
și pământ, între rai și iad.

Asta doar în cazul dacă omul nu spune nimic,
tace chitic, în caz contrar i se va spune inevitabil:
Nu (! – cu sau fără semnul exclamării).

Ochii cititorului
Mihai Ursachi metaforizase memorabil:

„Miezul mai mare decât fructul”.
Un autor slăbuț mai că-l imitase – maică! – ,

făcând-o pe originalul (credea el, nu însă și noi),
când se lamenta că lacrima ar fi mai mare decât
ochiul. Eu i-aș fi sugerat să scrie că chiar și unii
căpoși se poate întâmpla să aibă creierul mai
mare decât capul; un creier ce le dă peste urechi,
vălurându-și circumvoluțiunile dincolo de ele – și
acesta fiind un mic circ al circumvoluțiunilor
spectaculoase.

Apoi, haide-ha, la alții – norul mai mare decât
lumea, peștele mai mare decât râul...  

După toate astea, dar și după altele și mai și,
s-ar fi întâmplat ca nedumerirea, dar mai ales
proverbiala frică să aibă ochi mari, adică ochii
cititorului de rând – mai mari decât frica
acestuia. O spun din proprie experiență de cititor
căruia, într-un fel, sau în altul, mai ales în altul,
se întâmplă să-mi fie frică de o exagerată lipsă de
frică, de parcă, fără voia mea, la un moment dat
aș putea îndrăzni să contest oarece, despre care
nu se știe că ar exista cu adevărat, dar despre care
se crede că e sfânt – și basta. Tocmai asta – basta
– mă neliniștește ca o amenințare nedorită, ca o
grijă, sau poate ca o tragedie în plus, iar dacă e
tragedia definitivă – nu e nici în plus, nici în
minus, nici în zero, nici în rău, nici în bine, ci
totul e dincolo de plus și de minus, și de zero, de
rău și de bine, într-un fel sau în altul, dar mai ales
în altul. Totul se dovedește a fi dincolo, dincolo,
iar tu – uitat aici, unde ar reieși că nu există
nimic, nici chiar tu, nici chiar lumea, ci doar –
totul nu e decât iluzie și vânătoare de vânt pe care
nu are cine să-l vâneze, într-un fel sau în altul,
dar mai ales într-un fel.

Dolly
Gondolierul Styxului duce dincolo de apa

uitării oaia Dolly, care însă nu e primită nici în
iad din același motiv, din care nu a fost admisă în
rai – biata Dolly nu a fost creată de Dumnezeu, în
ceruri nicicând nefiind folosite eprubetele…

Astfel că biata Dolly este unica ființă plimbată
de gondolier pe toate cele șase râuri care separă
iadul de lumea celor vii – Acheron, Cocytus,
Piriphlegethon, Lethe,  Mnemosyne – cel al
tristeții, cel al plângerii, cel de foc, cel al uitării,
cel al memoriei (și lipsei acesteia) și Styxul vă
spuneam – râul urii, adică precum la Dostoievski
– al vinovaților fără de vină, cel puțin în ce o
privește pe Dolly cea cu obolul între buze, pe care
o tot poartă în gondola sa bătrânul luntraș
derutat…

Urss și latina
Let’s be friends says the USSR

Old Scrooge knew a joy in a friendless
Christmas…
Et tu, Brute?

Gregory Corso

Am rămas prieteni cu urss chiar și după
moartea ei. Am rămas în relații bune cu o țară
moartă, precum cu o limbă moartă, cum ar fi
latina, să zicem, care ne este foarte prietenă
congenital, până la rudenie, cum ar veni. 

Numai că deosebirea e una esențială: e mult
mai plăcut să fii amic cu țara moartă, urss, decât
cu aceeași țară pe când era vie, atunci neprietenă
fiindu-ne, adică – amicus urss sed magis amica
veritas, pentru că e mult mai plăcut să fii prieten
cu urss moartă, decât cu draga limbă moartă
latina – și ar fi bine ca aceasta să poată reînvia cu
tot cu Cicero, cu Virgiliu, cu Ovidiu și cu cine mai
crede ea de cuviință… Numai nu și urss, ducă-se
pe pustii!

Crochiu din verile de la Văratec
Leo BUTNARU


