
Anul I
Nr. 3

Aprilie 2010

Publica]ie a Filialei Oltenia Craiova a Ligii Scriitorilor din Rom@nia

Literaria
Revist# de cultur# fondat# la Craiova, \n  2010

Abundenta activitate literarã
a scriitoarei Ana Ruse confirmã
autenticitatea unor experienþe fun-
damentale, concretizate în univer-
sul celor peste cincizeci de titluri
beletristice: tomuri publicate, con-
sacrate ºi rãspândite printre ge-
neraþii. Este o evoluþie ascendentã
pe traiectul cunoaºterii.

Ca eu receptiv, purtãtor de
limbaj ºi fantezii creative, s-a do-
vedit fertil(ã) atât în polarizarea
liricii moderne, cât ºi într-o atitu-
dine spiritualã omogenã, gradatã
înalt pe tãrâmul prozei reflexe,
prin conþinuturi transmiþãtoare
de semnificaþii.

Pentru autoare, conceptul
modernitãþii mai are ºi o altã la-
turã pluridimensionalã, în virtu-
tea cãreia genereazã reprezentãri
imaginative cu intensitãþi diferite
spre idealitatea poeticã, însoþite
de denumirea protectoare a haiku-
ului. Dar în ce mãsurã, duhul ro-
mânesc izbuteºte sã �încreºtineze�
exoticul haiku, care va rãmâne,
ca orice esenþã, un extract pur din
patrimoniul cultural nipon, rã-
mâne sã apreciem. De unde, se-
sizãm între particularul ºi gene-
ralul demersului, prezenþa legãtu-
rilor stilistice bipolare pe un câmp
artistic mediator.

Este adevãrat cã, în toate peri-
oadele artelor creative, ca aspi-
raþii posibile la descifrarea ºi con-
templarea modelelor, s-au evi-
denþiat cu o continuitate conºti-
entã, imitaþii - mimesis (vezi teoria

imitaþiei formulatã de Socrate),
asimilãri ºi influenþe în (ºi din)
conþinuturi, în (ºi de) forme ale
unor entitãþi colective. �Aristotel,
pentru care esenþa existenþei re-
zidã în existenþa sensibilã, vede
în artã o imitaþie a esenþei aces-
teia. Privind dansul, muzica ºi mi-
mica, incluzând apoi sculptura,
pictura ºi poezia (deopotrivã epi-
cã ºi dramaticã) în accepþiuni evi-
dent valabile - ea leagã arta de
realitatea pe care artistul o re-
prezintã, ca o imitare a acþiunilor
umane sau o imitare a naturii�
(Al. Husar, Izvoarele Artei, Ed.
Meridiane, Bucureºti 1998).

Aceste începuturi episodice,
selective, concentrate asupra a
ceea ce a fost (ºi a rãmas) în lumea
explicabilã ca o avântare spre de-
sãvârºit, implicând �categoria
frumosului�, caracterizeazã com-
pozitul universal.

Din acest fluviu împovãrat de
gânduri, filtrat prin adâncurile tai-
nice ale vieþilor interioare, s-au re-
vãrsat, ramificându-se , tipologiile
stilurilor.

În dinamica complexitãþii pro-
cesului spiritual amintit - care nu
este altceva decât o infinitã ipo-
staziere a actului genezic, spre
alte dimensiuni combinatorii ºi de
sintetizare, au dat în �clocot� ºi
intervenþiile programatice ale
unor contingente de interpreþi

Invocarea
geniului
literar
haiku

Traiectoria
lui G.

C#linescu

Orgolios din fire, poate chiar
din cale-afarã, Cãlinescu îºi orto-
grafia prenumele foarte simplu:
�G�. Exeget al lui Eminescu, �divi-
nul critic� a observat cã, dupã
unele tribulaþii ºi dupã ce Iosif
Vulcan, la Familia, i-a schimbat
numele din �Eminovici� în �Emi-
nescu�, ºi Eminescu îºi semna
textele înaintate lui Titu Maio-
rescu ºi Iacob Negruzzi (�secre-
tar perpetuu� al
revistei Con-
vorbiri literare)
cu iniþiala �M�.
Gheorghe Cã-
linescu (pe nu-
mele sãu adevã-
rat) semna nu-
mai cu �G. Cãli-
nescu�. Marele
personaj al cul-
turii româneºti
nu era singular
în acest demers;
congenerii sãi:
N(icolae) Davi-
descu fãcea scan-
daluri de presã când unul dintre
criticii importanþi îi scria numele
întreg, iar prozatoarea Ioana Pos-
telnicu, membrã a cenaclului lui
E. Lovinescu, fãcea �alergie� când
i se spunea �romanciera�, iar nu
�romancierul�.

ªi Cãlinescu a resimþit aceastã
nevoie a unei sigle nominale; a
ºi început, devreme, sã semneze
esenþializat. Toate cãrþile sale au
apãrut sub semnãtura �G. Cãli-

nescu�. Oltean prin ascendenþã,
ca ºi Sadoveanu, G. Cãlinescu a
trãit în Moldova ºi a învãþat la
ºcoala lui G. Ibrãileanu (nici
acesta nu semna �Garabet�, ci
doar �G. Ibrãileanu�), de unde pri-
mea mesaje de la Sburãtorul lui
E. Lovinescu (ºi acesta semna
simplu: �E. Lovinescu�). Termi-
nându-ºi studiile la Iaºi ºi Bu-
cureºti, G. Cãlinescu pleacã la

Roma, unde cer-
ceteazã lucrãrile
unor cãlãtori
strãini despre
þãrile române
prin veacul de
mijloc. Se în-
toarce în þarã,
lucreazã ca pro-
fesor în învãþã-
mântul liceal,
apoi devine a-
gregat la Facul-
tatea de Litere
ºi Filosofie a
Universitãþi i
din Iaºi. G. Cãli-

nescu, la 30 ºi ceva de ani, simte
cã poate sã fie un prozator ºi scrie
romanul Enigma Otiliei. Îi ur-
meazã cãrþile despre Eminescu ºi
Creangã, îi urmeazã revista Jur-
nalul literar (în a cãrei prime serii
miza pe G. Ivaºcu, Al Piru, Grigore
Mãrgãrit). Era la Universitatea din
Iaºi, pe vremea aceea. Rãzboiul

continuare în pag. 5 continuare în pag. 6

(45 de ani de la moarte)

N. N. NEGULESCU Doina DRÃGUÞ



Literaria2 Anul I, nr. 3/2010

     Sumar

N.N. Negulescu, Invocarea geniului lite-
rar haiku ............................................pp. 1,5
Doina Drãguþ, Traiectoria lui G. Cãli-
nescu (45 de ani de la moarte)..........pp. 1,6
Janet Nicã, Un roman exagiu...............p. 3
Iulia David, Poezii...................................p. 3
Vintilã Nicu, Picãtura de luminã........p. 4
Eugen Dorcescu, Poeme........................p. 6
Liviu Andrei, Sfârºitul erei de mireasã
(fragment)..............................................p. 7,8
Dumitru Botar, Traian Lalescu - 90 de
ani de la naºtere.....................................p. 9
Constantin E. Ungureanu, Despre eufe-
mism.........................................................p. 10
Elena Buþu, Poezii.................................p. 10
George Bãdãrãu, Daniel Lãcãtuº - În
piaþa agroalimentarã...........................p. 11
Victoria Duþu, Versuri..........................p. 11
Emil Dogaru, Miona .....................pp. 12,13
Elena Buicã, Ioana Stuparu - Un glas
venit ca din strãbuni............................p. 14
Cristina Bîndiu, Incitare la dialog sau
despre iubire ca metaforã a veºni-
ciei..........................................pp. 15,16,17,18

Literaria
Revistã de culturã

Fondatã la Craiova, în 2010

Publicaþie a Filialei Oltenia Craiova
a Ligii Scriitorilor din România

Colectivul de conducere
al Filialei Oltenia Craiova

Vintilã NICU - preºedinte
N. N. NEGULESCU - vicepreºedinte
Petriºor MILITARU - secretar
Doina DRÃGUÞ - purtãtor de cuvânt
Elena BUÞU - trezorier

Responsabilitatea privind conþinutul
materialelor publicate în revista Literaria
aparþine strict autorului care semneazã textul.
De asemenea, drepturile de autor asupra
textelor publicate aparþin semnatarilor.

Materialele se pot trimite la adresa:
revista.literaria@yahoo.com

Grafica ºi tehnoredactarea:
Doina DRÃGUÞ

Redacþia
Redactor-ºef:
          N. N. NEGULESCU
Redactor-ºef adjunct:
          DOINA DRÃGUÞ
Secretar general de redacþie:
          JANET NICÃ

Adresa redacþiei:
Bd. Gheorghe Chiþu, nr. 61, Craiova, Dolj
cod: 200541

Cãrþi primite
la redacþie

Nicolae Maroga Enceanu
Scrijelite temelii

de mileniu
Ed. Sitech, Craiova, 2010

Constantin Pãdureanu
Ierusalimul împãcãrii
Ed. Scrisul românesc,

Craiova, 2009

Liviu Andrei
Sfârºitul erei de mireasã
Ed. Aius, Craiova, 2009

Liviu Andrei
Doar fragmente de viaþã ºi dans
Ed. Universitaria, Craiova, 2007

Nicolae Rogobete
Lampa lui Diogene

Ed. Universitaria, Craiova, 2009



LiterariaAnul I, nr. 3/2010 3
La zece ani de la apariþie,

Colonelul de la ghiol de Marian
Barbu ºi-a mai lipit o stea pe epo-
leþi, semn al coacerii ºi al apor-
tului de zahãr în ciorchine. Nou-
tate absolutã în materie la data
apariþiei, romanul rãmâne ºi astãzi
la fel de sturlubatic, mânz nepus
la ham.

Îmbinând tehnici clasice ºi
moderniste, scriitorul muºcã vâr-
tos din mãrul postmodernismu-
lui, gest motivat în cunoºtinþã de
cauzã.

Romanul începe proustian,
�nasturele de piele� (cicatricea
de la degetul piciorului), nu-i alt-
ceva decât madlena proustianã
care declanºeazã fluxul memoriei.
Proiectul e conceput, totuºi, da-
vincian, de tipul �cosa mentale�.
Ochiul geometric al autorului e
fascinat de triunghiul euclidian,
unealtã esteticã manieristã (gen
Pontormo) sau cubistã (Picasso).

Seriei temporale triunghiu-
lare (copilãrie-adolescenþã-ma-
turitate) îi corespunde seria au-
toritãþii generice (familia-facul-
tatea-armata), cu implicitul triu-
nghi identitar (bunica-secretarul-
colonelul). Acestora li se ada-
ugã, planificat, triunghiul cul-
tural, cauzator ºi acuzator (poe-
zia-certificatul de naºtere-jurna-
lul) ºi troiþa punitivã (rana de la
deget-excluderea de la examen-
carcera).

Peste toate se suprapune tri-
unghiul durerilor (durerea fizicã-
durerea psihicã-durerea valoricã).

Trei dureri, trei bice care au

lãsat urme adânci pe spinarea ino-
cenþei de a fi.

Romanul Colonelul de la
ghiol nu reprezintã, nu imitã, nu
oglindeºte, fidel sau infidel, ceva
real sau natural. Referentul sãu
este �imaginea� lumii, depozitatã
în memorie ºi scoasã de la nafta-
linã pentru revizuire, în stil ma-
nierist, prin dezbatere.

Primeazã, de departe, dese-
nul în faþa culorii, intelectul în
faþa afectivului, graþia în faþa fru-
mosului, dificilul în faþa simplului.

Ghiolul, asemenea textului,
viseazã cu ochii deschiºi, la um-
brela unei semnificaþii. Nu ºase
personaje în cãutarea unui autor
(diversitatea înfometatã de uni-
tate), ci un evantai de imagini în
aflarea unui tâlc, de aici sau de
dincolo. Desfolierea în delte na-
rative este ºtampila postmoder-
nismului, deconstrucþie derri-
dianã.

De ce, totuºi, colonelul? Pasi-
unile sale (ºahul ºi cititul) îi trã-
deazã structura ºi menirea: infor-
maþia ºi calculul (cuvintele sunt
�ºahul gândurilor unui om�),
perspectiva secretã asupra isto-
riei, imanenþa puterii. Scriitorul,
asemenea colonelului, mane-
vreazã napoleonian, mase de cu-
vinte, dar nu într-un marº spre
imaginar, ci la o verificare (simplã
sau intelectualã) a ideilor. Pro-
punând un �codicil narativ�, fo-
losindu-se de o sintaxã postmo-

dernistã, Marian Barbu este lu-
dic de la început pânã la sfârºit
ºi, desfrunzit în nenumãrate ins-
tanþe actante sau reflexive, joacã
ºah cu propria-i interioritate.

Ghiolul semnificã începutul
de lume, nediferenþierea. Totuºi,
uniformele sociale ºi psihice, chiar
dacã textilele stau �grãitoare� pe
mal, se vãd, fosforescente, prin
coaja nãmolului, în toatã splen-
doarea banalului lor. Vorba Poe-
tului: �se pietrificã unul în sclav,
altu-mpãrat�.

Marian Barbu filozofeazã (nu
cu absolutul), face speculã cu
ideile îmbrãcate în civil. Cumpãrã
scump ºi vinde ieftin, se zben-
guie în dulceaþa gratuitãþii, se a-
mestecã în mulþimea pestriþã a
ghiolului ºi dã credit nelimitat
cititorului, ridicându-l la rang de
principe.

Perspectiva, calculul, supra-
punerea planurilor, distribuirea ºi
manevrarea momentelor, antiro-
mantismul (�Totul trebuie fãcut
la rece�, Flaubert) indicã trans-
cenderea senzorialului spre sen-
zaþional, punând pe redutã stea-
gul unei �sãrbãtori a intelectului�.

Marian Barbu, ocolindu-l pe
Socrate, ºtie cã ºtie ºi-i face citi-
torului cu ochiul, în numele unei
egalitãþi senine.

Fiu rãtãcitor regãsit (prin di-
versitatea întoarsã în cãpãstrul
unitãþii), odiseic (prin rãtãcire ºi
politropie), autorul este, printr-

Un roman � exagiu

un joc superior, permis de con-
cediul rigorii, romancierul unei
idei, pe linia lui Alain Robbe
Grillet (pentru care romanul este
�numai cãutare�) ºi a lui Michel
Butor (�Le Roman comme re-
cherche�).

Bazar de reflexe clasice, ma-
nieriste, moderniste, experimen-
tale, avandardiste ºi postmoder-
niste, romanul lui Marian Barbu
se contureazã într-un exagiu
reuºit, în urma cãruia, triunghiul,
stors în palmã, elibereazã, prin
vârfurile sale, câteva lacrimi,
semn al cãii laptee din cuvânt ºi
al copilãriei din gândul adult. Ro-
man-spectacol de �ºah persona-
gial�, �Colonelul de la ghiol� nu
predicã rãspunsuri, ci dã ghes
unui buchet de întrebãri. Normal
sã fie aºa, întrucât ne aflãm în
patria ghiolului, a cânepei, plantã
psihotropã, nãscãtoare de halu-
cinaþii, mai mult sau mai puþin
controlate. Suntem, cu Marian
Barbu, în plinã literaturã!

Janet NICÃ

   În anii alunecoºi

În anii alunecoºi
Privirea se confundã
Cu gerul nãpraznic, cu insolenþã
Ce bine îmi pare cã s-au ºters
dar ºi acum pierderea lor mã însoþeºte
Aº putea sã verific dacã se mai întâmplã minuni
ªi îmi place sã cred cã nimeni
Nu trãieºte aºa la întâmplare
Cã întrebãri existenþiale mai sunt
ªi cã tot aces dute-vino începe
Sã ne umple
De un venin sacru
Spun poeþii cã meritã sã reziºti în viaþa asta
Pentru cea pe care n-ai trãit-o încã.

   ***
M-am trezit gândind
cã bunele mele intenþii
ar putea fi interpretate

într-un fel neaºteptat
timidã am scos cãrþile din bibliotecã
cuvintele din cãrþi
ºi visele din minte
le-am aºezat în ordine inversã
ºi am aºteptat sã ningã cu delicateþe
cu îndrãznealã chiar
oricum am învãþat cã tot ce se
întâmplã în viaþa asta
este zadarnic ºi fãrã însemnãtate
un lucru de preþ
îþi guverneazã totuºi viaþa
vârsta pe care o ai ºi îmi place
nu numai ea ci ºi felul tãu de a fi
ca un poem sprinþar.

   O altã fereastrã

O altã fereastrã
Decât cea prin care Rosales
Regândea misterul

îmi aduce lumea mult mai aproape
numai cã liniºtea pe care o simþea el
la întâlnirea din fiecare varã cu sine
nu înseamnã pentru mine nimic
fereastra prin care privesc
este din alt timp
Rosales avea totuºi dreptate
începi sã scrii fãrã sã ºtii totuºi
unde se va termina poemul.

   Veniseºi cu înþelepciunea

Veniseºi cu înþelepciunea
celui ce bate în somnul zeilor ºi se
cutremurã
când nopþile cad la pãmânt
ºi ce închiºi în numele lor
coboarã sã asculte visul
pânã atunci tabu al munþilor
veniseºi ca sã pleci într-o searã
pe urmele celui mai rãnit dintre noi.

Iulia DAVID
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Privite cu ochiul de foc al pro-
fanului, poeziile lui N. N. Negu-
lescu sunt adevãrate picãturi de
luminã create prin înrudirea cu
viaþa plinã de vieþi a lumii cuvin-
telor, cãutând urma omului în va-
dul visului, scormonind prin pã-
ienjeniºul metafizic al existenþei
ºi al existenþelor noastre.

Îndelungatele ºi mereu relua-
tele meditaþii filozofice asupra
universului poematic ºi poetic al
autorului instaureazã, în ultimã
instanþã, statutul ontologic al
acestuia.

De ce statut ºi de ce ontolo-
gic? Statut pentru cã statorni-
ceºte funcþia demiurgicã a poe-
tului în cosmos ºi în ierarhia va-
lorilor spirituale; ontologic, pen-
tru cã investitura, mesajul fãuri-
torului de poeme, este de a realiza
- pur ºi autentic, ca în prima zi
dupã ce s-a creat lumina - noima
realitãþii existenþiale, sub multi-
plele ºi indefinit de variatele ei feþe.

Sondând rostul central al
existenþei, poetul se situiazã ini-
þial - ca dintr-o poruncã a firii - în
inima lucrurilor, în þinutul nu-
melor purtãtoare ºi modificatoare
de vieþi, în cuprinsul arhetipuri-
lor ºi al fenomenelor originare.

Existenþa omului îºi are fun-
damentul în limbaj, dar acesta nu
capãtã o realitate istoricã autenti-
cã decât în poezie.

Cu toate acestea, poezia nu
este numai o formã de împlinire a
limbajului, ci numai ºi numai ca
poezie limbajul devine esenþial.

Priviþi prin gândirea metafizi-
cã a poetului N.N. Negulescu,
noi suntem din timpul în care
existã timpul, de când timpul
existã ºi preexistã.

Poezia este întemeiere, ctito-
rie prin cuvânt ºi în cuvânt, iar
ceea ce este întemeiat este ceea
ce rãmâne, ceea ce este fondat,

PIC~TURA DE LUMIN~
subzistând pentru întotdeauna ºi
dintotdeauna.

Poezia este întemeierea exis-
tenþei prin cuvânt.

Acesta este credoul poetului
când îºi alcãtuieºte vers cu vers
poemele, purtându-ne în zone
ancestrale ºi demiurgice fãrã a ne
da posibilitatea sã trecem de la o
poezie la alta, fãrã o pauzã medi-
tativã absolut necesarã.

Alcãtuit în cinci capitole, vo-
lumul de poeme Ochiul de foc,
al cunoscutului om de litere N.N.
Negulescu, debuteazã cu o gru-
pare de 22 de poeme în capitolul
prim �Omul gnostic� atrãgându-
ne atenþia, aºa cum grãieºte mo-
tto-ul introductiv, cã lumea ma-

terialã ºi fizicã, care este lumea
fenomenelor, nu posedã nici un
adevãr absolut; tot ce se numeºte
adevãr aici, nu este decât relativ,
nu este decât umbra adevãrului
însuºi; totul este fenomen intu-
itiv, formulare preluatã de la  gân-
ditorul D�eckhartshausen.

Incluse, mai precis, extrase,
din aceastã gândire, poemele
evocã acea stare metafizicã pro-
prie celui care ignorã lumea mate-
rialã trãind în lumea aproape per-
fectã a ideilor, a trãirilor esenþiale
ºi depline, a împãcãrii eului cu
sine însuºi.

Spre unde vedeam/ pleca cu
mine/ o cãrare luminatã/ de dupã
Raiul/ pãstorilor/ pe muntele/ tras
de cerbi.

De când am luat/ respiraþia
naºterii/ cânt pe rãmuriºul/cli-
pelor.

Redarea celor douã fragmente
de mai sus, ce fac parte din poe-

mele Spre unde vedeam ºi Cân-
tecul care-mi vine bine, face po-
sibilã transpunerea cititorului în
lumea demiurgicã a poetului, în
lumea din care, se pare, acesta,
nu va mai evada vreodatã, pen-
tru cã �îi vine bine�.

În poemul �În iarna palme-
lor�, poetul afirmã: M-am întâlnit/
cu strigãtul unei umbre/ rãtãcite
de Om/ venea fumegând/ din
cuptorul Pãmântului, pentru ca
mai apoi, în alt poem, sã stea de
vorbã cu nisipul: Aºadar stau de
vorbã cu nisipul/ ºi el tace.

Fiecare din aceste compo-
nente ale poemelor prezentate ºi
ale celor din carte, se deschid
unele altora, miºcarea lor interi-
oarã îndreptându-se spre strã-
fundul gândirii fiinþelor înzes-
trate cu raþiune, cu simþire a
realitãþii ascunse în existenþã.

În versurile ce alcãtuiesc po-
emul Eklegein din capitolul doi,
poetul se depãºeºte pe sine ºi
ne transpune într-o lume paralelã
pe care deºi nu o vedem, o ºtim,
o simþim lângã noi, pentru noi ºi
cu noi cei ideali, într-o liniºte lu-
minoasã:

E aici o victorie/ a liniºtii lu-
minoase/ de zic sã-þi dau Telesma/
pentru întronarea firii/ de zic
penitent limbii/ pãzitoare a

limbii vii/fii mireasa Cuvântului/
în anaforiþa fulgerelor.

Fiecare din cele cinci capitole
ale cãrþii se circumscriu într-o
veche tradiþie din cele mai înde-
pãrtate vremuri când textele ini-
þiatice erau scrise cu limbaje în-
florite ºi de cele mai multe ori

criptate prin metafore, mai mult
sau mai puþin, poetice dar pline
de înþelesuri tainice.

Ca analist veritabil ºi demn
continuator al modelelor filozo-
fice orientale, N.N. Negulescu a
intuit esenþialitatea actului po-
etic printr-o fecundã zãbavã asu-
pra textelor fãcând un pas îna-
inte, decisiv, în procesul de iden-
tificare a esenþei poeziei.

Pentru a circumscrie aceastã
esenþã, pentru a-i lãmuri prenanþa
ontologicã, autorul porneºte
chiar de la idee punând în evi-
denþã tot ceea ce ar tulbura sau
umbri strãlucirea de cristal a
esenþei, pentru cã a poematiza
este cea mai inocentã îndeletni-
cire dintre toate.

Din aceste motive, cel mai
preþios dintre toate bunurile, lim-
bajul,a fost dat omului pentru ca
sã mãrturiseascã ceea ce este.

Analiza temeinicã a acestor
motive, cu toate implicaþiile lor
de ordin liric, metafizic, episte-
miologic ºi istoric, l-a determinat
pe autor sã ne facã sã înþelegem
cã esenþa poeziei poate fi ºi este,
într-un sens privilegiat, poetul
poetului iar poezia lui este poe-
matizarea poeziei.

Fireºte, demersul acestuia
poate fi contestat sau corectat,
dar rãmâne nu mai puþin o nouã
fereastrã de amploare ºi rezonan-
þã metafizicã, deschisã asupra
actului poetic.

Esenþa poeziei, pe care o
fondeazã N.N. Negulescu, este
astralã în grad suprem, pentru cã
anticipeazã un timp astral, dar
întrucât este esenþã astralã, ea
este singura esenþã esenþialã.

Vintilã NICU
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cum ar fi: teoreticieni de artã, es-
teticieni, critici ºi traducãtori.
Fãrã a neglija gândirea de evalu-
are esteticã, pornind de la arheti-
puri, în cadrul istoriei se situeazã
prioritar ataºamentul faþã de va-
lori al traducãtorilor erudiþi, care

prin transliteraþii s-au strãduit sã
furnizeze o bogatã aparaturã no-
þionalã, menitã sã atingã o limpe-
zime satisfãcãtoare, ilustrând
adeseori dificultãþile ºi îndoielile
terminologice.

Nu întâmplãtor accentuez ra-
þionamentele cercetãrii epistemo-
logice, fãuritoare de punþi, îndrep-
tate cãtre vârfurile civilizaþiilor.

Trecând prin aceastã diserta-
þie, vom distinge în continuare
ce flux liric, vivifiant, emanat dintr-
o acumulare astralã de planete, a
magnetizat atenþia poetei Ana
Ruse, cãlãuzindu-i crezul artistic,
tocmai spre îndepãrtatele orizon-
turi ale arhipelagului asiatic.
Ei bine, nu doar sentimentele de
uimire trãite de Ana Ruse la con-
tactul cu straniile frumuseþi asia-
tice (printre care reamintesc ºi
cele �opt petale� ale muntelui sa-
cru Fuji-san - al cãrui nume pro-
vine din structura ainu, fuchi, în-
semnând foc) reflectate în oglin-
zile lacului Kowaguchi sau �dez-
velirea� craterului venerat Nai-
iu (Sanctuarul), au apropiat-o de
fenomenul literar haiku, îmbibat
de caracterele unei alte ereditãþi.

La autoarea neîmpãcatã de
�constrângerea� curentelor ma-
terialiste care indicau o anumitã
incapacitate, abordând prea în-
gust religiile ºi filosofiile orien-
tale, a mai existat deci, un prece-
dent orientat cãtre cercetãrile eso-
terice. Astfel, punând preþ pe ale-
gerile tainice, creatoarea noastrã
transcede poemele sale ºi pe calea
armonizãrii energiilor (�Aikido�:
Ai- aromonie, ki- energie, Do- cale).

continuare din pag. 1 Lecturând volumele bilingve
�Dealul cu cireºi�, Ed. Fundaþiei
Andrei ªaguna, Constanþa, 2001
- prefaþat de Alexandra Mun-
teanu ºi �Efigii ale clipei �, Ed.
Boldaº, Constanþa, 2008 - pre-
faþat de Vasile Moldovan, ambele
roditoare în compoziþii versificate
haiku, tanka ºi haibun - pe care
le-am primit de la autoare, discret
rânduite în plicuri separate, cu
valoare de dar, observ cum se vor
descifrate puterile simbolurilor
înrudite din polifonia limbajului.

Printre alte relee filosofice
din conþinutul discursului po-
etic, care schimbã la toate nive-
lurile tensiuni prin descãrcãrile
spontaneitãþii intelectualiste -
unde cuvintele epurate graviteazã
în jurul centrului solar al limbii
române -, se recunosc imagini
spectrale strãvechi - chiar dacã
unele dintre ele au suferit trans-
figuraþii în organizarea materiei
poetice - preluate din zone asia-
tice adânci, dovedind o autenticã

legãturã cu adevãrata lor tradiþie:
�statui cu evantai�, �ciorile pic-
teazã cu tuº�- veritabilã ideogra-
mã - , �timpul�, �bradul�, �bujo-
rul�, �crizantemã�, �nuferi roz�,
�cireºii�, �aripa fazanului�, �co-
corul �, �muntele �, �peºtera�,
�barca�, �pescarul �, �ursul�, �e-
greta�, �liliacul� , �mãrul �, �ber-
zele�, ºamd. (Dealul cu cireºi).
Sau: �mesteacãnul�, �ceasul ºi
nisipul din clepsidrã�- ca reluare
a scurgerii timpului din motivul
calendaristic al anotimpurilor,
�cascadã�, �trandafirul galben�,
�flori de salcâm�, �flori de mig-
dali�, �flori de magnolii�, �tube-
roze� - ca motive florale, prezente
în tradiþionalele sãrbãtori nipone,
�cormoranul � (Efigii ale clipei).

Fãrã îndoialã, titlurile volume-
lor sunt voit de inspiraþie ni-
ponã, justificându-ºi patrimoniul
ºi simbolistica.

Pot spune cã autoarea se fo-
loseºte de spaþiile miniaturizate ºi
de suportul formal al genului hai-

ku, unde versurile sunt o alterna-
re strictã de silabe, mai întâi pentru
comprimarea conþinuturilor.

Pe de altã parte, ea dã textelor,
în multe registre, îngemãnãri o-
culte cu arome de mantre budiste
ºi numerologie cabalisticã (vezi
reducerea ºi adunarea teozoficã):
�/cinci, ºapte, cinci/ toatã noaptea
a numãrat/ în zori, niciun haiku/�.

Abia de aici, se pun în miºcare
acele forþe artistice ºi sufleteºti
care, au nevoie de mister, elibe-
rându-se subtil de realitatea apã-
sãtoare, mascatã ºi ea descriptiv.

De aceea, nu mã mirã spre ce
duc roadele focului gânditor prin
înrudire cu extazul religios: �prin
vitraliul spart/ luna iscodeºte-n
inimi/ Ziua-nvierii�; �natura ge-
mând/ oameni ºi pomi înge-
nuncheaþi/ spre iertare�; �pe ce-
rul senin/ ºiruri de berze plecând/
ultimul botez�; �mama cunoºtea/
raiul bucuriilor/ dar ºi lacrima/ eu
le pãstrez în poem/ mereu gân-
dind la ea�; �atât de diverºi/ dar
cu aceeaºi credinþã/ se roagã Fe-
cioarei/ rugãminþi împlinite, altele
doar sperate/� (Efigii ale clipei).

Rãdãcinile acestui simbolism
primordial vin ºi se intensificã din
�Dealul cu cireºi�, plin de mine-
rale ºi petale...: �Cãlugãriþele/

printre flori albe/ sunet de clo-
pot�; �chipul sfinþilor/ în lumina
sãracã/ atâta smerenie�; �Înse-
rare - / sub icoana Fecioarei/ un

hoþ îngenuncheat� (...).
Ca surse de fascinaþie ºi cãl-

durã vitalã (Pneuma), poemele
cuprind game variate a gradelor
de luminã de la clar-obscur la
strãlucire diademicã: �Peºterã -/
lilieci negri/ pe desenul rupestru�;
�Eclipsã- / albinele/ se ciocnesc
în zbor�; �Pe apa roºieticã-/ trei
nuferi roz/ ºi luna�; �Asfinþit pe
mare-/ pictorul uluit/ de atâtea
culori�; �Amurg pe dealuri/ cân-
tecul mierlei/ furat de cascadã�;
�Ceaþã pe mare/ ºuierul navelor/
atât declar�; �Un crochiu/ din
pomi cu chiciurã/ soarele îl ºterge�;
�Amiaza fierbinte/ fetiþa pune
statuii/ un evantai�.

Esenþialul rezultã din întregul
magiei lingvistice: culori care
danseazã, succesiuni de sunete
sau arcuri sonore, pulsaþii, vibra-
þii, între înãlþimi ºi adâncimi, pe
forme ºi în forme, în cele din urmã

întoarse în chei secrete la regis-
trul mediu de începuturi.

Interesant este cã aceste mini-
poeme se desfãºoarã concomi-
tent în spaþii lãuntrice, dar ºi în
afarã, creând, încã de la primele
licãriri, flãcãri arhaice.

La adãpostul conºtiinþei, po-
eta ascultã necontenit ºi o cân-
tare tãcutã pentru ochi din dia-
dema luminii înalte. Este o ju-
bilare spiritualã, când se percepe
plenitudinea lumii ºi în liniºtea -
nu numai în dinamica - formelor.

Prin invocarea geniului literar
haiku, poeta Ana Ruse îºi mar-
cheazã cunoaºterea ascendentã
a existenþei, þesutã din reþele de
entitãþi transcendente.

În creuzetul naraþiunii de-
scriptive al haibunu-lui, este to-
pitã alchimic materia imagisticã
a evenimentelor.

Toate aceste trãiri au o desti-
naþie propusã de raþiunea care le
ordoneazã în secvenþele repe-
tãrii ciclice.

N. N. NEGULESCU

Ana
Ruse
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de-al doilea impune schimbarea
unor structuri, a unor funcþii ºi
transferul unor instituþii, ori oa-
meni, dintr-o parte în alta a þãrii.
Cei care nu ºtiu despre unele din
acestea pot afla din cartea pos-
tumã a lui Lucian Blaga, Luntrea
lui Caron: Marea Universitate
din Iaºi ajunsese mutatã parþial
pe lângã Alba-Iulia; Marea Uni-
versitate din Cluj a fost strãmu-
tatã la Sibiu. G. Cãlinescu se mutã
la Bucureºti ºi, împreunã cu alþi
intelectuali, adoptã linia social-
democraþiei. Frustrat, prin ori-
gine, este posibil ca G. Cãlinescu,
precum Matei Caragiale (vrem,
nu vrem, copil din flori) sã fi în-
cercat, ºi el, sentimentul teoreti-
zat de Freud. Îºi ia în serios misia
ºi purcede la treabã. Are duºmani,
are prieteni; prieteni care, unii
dintre ei, i-au fãcut mari servicii
(Al. Rosetti), dar pe care i-a ridi-
culizat în romanele de mai târziu.
La Facultatea de Litere ºi Filoso-
fie din Bucureºti, G. Cãlinescu
avea rivali pe mãsurã; îl amintesc,
aici, pe D. Caracostea (cel care,
în 1948, l-a propus pe G. Cãli-
nescu într-un scaun academic).
G. Cãlinescu se înscrie, ºi el, dupã
rãzboi, în lupta pentru o nouã so-
cietate; era vorba de o presimþire.
Era perioada în care Ion Petro-
vici, filosoful, era ministru al
Educaþiei Naþionale; era perioada
în care Lucian Blaga lucra la le-
gaþii prin Polonia, Elveþia ºi Por-
tugalia; când se instaura guver-

continuare din pag. 1 nul condus de dr. Petru Groza;
când Aron Cotruº, care simpati-
zase cu Legiunea, alegea calea
exilului; când Mircea Eliade scria
volumul, tipãrit cu copertã verde,
Salazar sau renaºterea Portuga-
liei; când, la Paris, Emil Cioran
scria Exerciþii de descompu-
nere. Peste puþini ani, unii dintre
exponenþii generaþiei de creaþie
interbelice ajung sã deþinã ºi
funcþii oficiale; Sadoveanu devi-
ne membru al Prezidiului Marii
Adunãri Naþionale, C. I. Parhon
- preºedinte al M.A.N., Tudor
Vianu - ambasador la Belgrad.
Epurãrile din lumea culturalã de-
vanseazã cu un deceniu epurãrile
din lumea politicã. Sunt scoºi din
Academie, din Societatea Scriito-
rilor Români, din alte instituþii
reprezentative, mulþi dintre frun-
taºii �intelighenþiei româneºti�
de pânã atunci. Din motive numai
de ei ºtiute (iar dupã aceea ºi de
zeloºii anchetatori) n-au înfundat
puºcãriile: Agârbiceanu, Gala Ga-
laction, Tudor Arghezi, Al. Phi-
lippide, Lucian Blaga º.a. În ace-
eaºi perioadã, în care Cãlinescu
fusese scos de la catedrã, conge-
nerul sãu, ilustrul ªerban Ciocu-
lescu îºi vindea cãrþile la buchi-
niºtii de pe Dâmboviþa, iar Vladi-
mir Streinu era angajat cu �spri-
jinul� lui Sadoveanu ca admi-
nistrator al parcului Herãstrãu
(era, ºi acela, un sprijin). G. Cã-
linescu e dat afarã de la catedrã
(deºi continuã sã figureze în
statele de platã ale Universitãþii

din Bucureºti) ºi este numit di-
rector al Institutului de Teorie ºi
Istorie Literarã ce îi va purta
numele dupã moartea sa (operã
a comunismului). Deputat în
M.A.N., Cãlinescu publicã ro-
mane precum: Bietul Ioanide,
piese de teatru într-un act, poezii
ocazionale, precum cele din
Laudã lucrurilor ºi se declarã
�loial�. Era vorba de frustrarea
din copilãrie, sau de o adeziune?
Spun, unii, cã G. Cãlinescu ar fi
fãcut pactul cu �diavolul roºu�
din oportunism. Personal, nu
cred în aceastã ipotezã: cultura
românã trebuia sã supravieþu-
iascã; ºi a supravieþuit.

Cãlinescu se bucurã de ono-
ruri, aºa cum se bucurau (ºi tre-
buiau sã se bucure) ºi Sadovea-
nu, ºi Arghezi; Ion Barbu publi-
case în Viaþa româneascã o po-
ezie numitã Bãlcescu trãind, în
care adeverea tradiþiile republi-
cane în România; poate ºi pentru
asta n-a fãcut puºcãrie, deºi se
lãsase pozat în uniformã de le-
gionar. Fac vâlvã, în acea perioa-
dã, ca ºi mai înainte, Maria Ba-
nuº ºi Nina Cassian. În acel timp,
G. Cãlinescu îºi aducea acasã
colaboratoarele de la Institut ºi
o ruga pe soþia sa, Alice Vera Cã-
linescu, sã urce în mansarda
locuinþei ºi sã-i aducã nu-ºtiu-
ce raritate bibliofilã. Avea grijã
sã-i ia scara.

Declarându-se �loial�, G. Cã-
linescu a avut parte ºi de atenþia
conducerii de atunci a României.

Un încrâncenat critic de astãzi,
Gheorghe Grigurcu, îi imputã �Di-
vinului Critic� faptul cã ar fi miro-
sit, pe patul morþii, o floare primitã
de la Gheorghiu-Dej (fãrã a fi nos-
talgici ai vechiului regim, ci oa-
meni cu capul pe umeri, trebuie
sã spunem cã ºi liderul politic de
atunci, ºi �liderul-neoficial� al
criticii literare româneºti erau,
cum am spus, niºte frustraþi). La
scarã europeanã, sunt mulþi scri-
itori care au fãcut pactul cu �dia-
volul roºu�. Chiar ºi din Occi-
dent. Au fost ºi ºefi de stat care
au fãcut pactul cu �diavolul ne-
gru� (Hitler) - mareºalul Pétain al
Franþei.

Contemporan cu Thomas
Mann, cu Serghei Esenin (cel
care s-a sinucis din cauza unei
dansatoare, Isadora Duncan), cu
Maiakovski (care s-a sinucis, ºi
el, dar din cauza lui Stalin), con-
temporan cu Borges, cu atâþia ºi
atâþia laureaþi ai premiului Nobel
(pentru literaturã ºi pentru altele),
G. Cãlinescu expiazã, la Bucu-
reºti, în anul de graþie 1965.

Exponent al celei de-a treia
generaþii post-maioresciene (alã-
turi de, sau împreunã cu, ªerban
Cioculescu, Vladimir Streinu,
Perpessicius, Pompiliu Constan-
tinescu etc), G. Cãlinescu rãmâne
ceea ce trebuie: autorul celei mai
grele cãrþi (din punct de vedere
al greutãþii) din cultura românã;
iar din punct de vedere al valorii,
Unicul.

Doina DRÃGUÞ

I
Noapte sau
zi,
ca pe-un cosmic ecran,
norii se duc, norii
se-ntorc, frunza
coboarã.
Dacã-aþi mai fi,
poate-ar mai
fi
dimineaþã ºi
searã.

Poate-ar mai fi
ritmuri în timp,
drumuri în spaþiu,
poate-aº simþi
lângã negura uºii
cum vã tremurã
braþul.
Totu-i la fel. Totu-i
altfel. Desãvârºit.
Eternitate. Desãvârºire.
Doar, când ºi când,
ca o lance din vid,
ca un blitz din zenit,
o imensã uimire:

Chiar aþi murit?

II
Mi-e cu neputinþã sã cred
cã nu ºtii, cã nu ºtiþi Eugen DORCESCU

faptul simplu
cã eu sunt aici, ºi voi
sunteþi acolo.
Mi-e cu neputinþã sã
cred cã veghez,
cã dormiþi
lângã al apei freatice
negru ºi sumbru tremolo.
Mi-e cu neputinþã sã-ntreb:
Dar de ce?
Mi-e cu neputinþã sã
ºtiu, sã nu
ºtiu.
Mi-e cu neputinþã orice.
O, tu cuplu de lut, pãmântiu!
Mi-e cu neputinþã sã
cred cã eºti mort.
Mi-e cu neputinþã sã cred
cã eºti viu.

O, maicã...
 
Nu te pot risipi, nu te pot aduna.
Eºti mult prea departe.
ªtiu cât de fricã
þi-a fost.
Viaþa întreagã
nu te-ai gândit la nimic altceva:
Numai la moarte.
Unde sunt toate cele ce-au
fost, unde sunt toate cele
ce sunt?
Unde-au binevoit sã te ducã,
unde-au binevoit sã te-ascunzã ?
Nici un rãspuns.
Nici tãceri, nici cuvânt.
Vântul adunã de pe
mormânt
frunzã cu frunzã.
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*
Sunt momente în care mi-aº

tãia o mânã, mi-aº tãia chiar ºi
un picior, dar mi-aº opri buza
de sus. Cu toate cã vãd destul
de bine, nu mi-aº refuza gustul
sãrutului. Recunosc cã mi-a fost
foame puþini ani, dar am dormit
dezvelit de pãturi ºi tâlhãrit de
idei, foarte mulþi. În Peºte, nici
o femeie nu s-a apropiat de
mine... ºi nici ei, nu mi-au repar-
tizat, mãcar una. Aºa cã am cã-
utat un loc pe unde Dunãrea nu
e roºie ºi am  fugit din Peºte. La
sârbi nu vezi nici mãcar o hainã
roºie. Pentru ei, nici un vers -
oricât de mocnit ar arde -  nu e
mai important decât cel mai ru-
dimentar briceag, care poate sã
te caute de sânge. Poezia arme-
lor nu vrea sã guste rãzboiul ºi
e îndrãgostitã de pace, precum
e o urechelniþã de struguri. Fe-
meile transpirã mai bine sub un
bãrbat, care are un cuþit la brâu.
Atingerea metalului tãios le
scarpinã uterul ºi le stoarce de
ape ºi pasiuni. Toate m-au cã-
utat de cuþite, de parcã ar fi fost
o delicatesã. Una singurã, m-a
iubit pentru buza mea de sus.
Cu ajutorul ei, mi-am ascuþit-o
puþin ºi pe cea de jos. ªi ce fru-
mos îi mai tãiam sãrutãrile...
cum nu are puterea sã o facã,
nici un cuþit, briceag sau chiar
pistol!... Tot cu ascuþiºul buzelor,
mi-am dezlipit ºi cicatricele-li-
pitori de pe corp ºi suflet. A stors
în mâini doi ciorchini mari, de
Tokai ºi apoi mi-a uns rãnile.
Eu am strigat dupã ea:

-  Hei! Pãi ºi sufletul?! Pe
ãla, când mi-l ungi?

-  Aºteaptã!... O sã þi-l ungi,
tu, singur!

ªi aºtept ºi acum. Dar mã
simt aºa de uscat...

Femeia îºi înfipse mâinile în
lighean, mestecând cãmaºa bãr-
batului. Pãrul lung ºi femeiesc îºi
scãpase grãbit câteva tentacule
brune, în apa înspumatã chimic.
Aroma bãrbãteascã abandonã þe-
sãtura ºi se adãposti în pãmânt,
alãturi de centilitri buni, plini cu

testosteron.
Oricine ºtie cã moleculele de

apã care se evaporã sunt mole-
cule femeieºti. Tot ce e bãrbãtesc
se scurge în pãmânt, vene ºi ca-
nale. Chiar ºi amãrâta de sudoare
e femeiascã! Pe vin îl putem numi
el, pe þuicã tot el, ºampania de
asemenea. Dar oare pe sânge cum
îl putem numi? Cred cã îl putem
numi eu.

Fântâna scuipã din nou un
fuior de apã, sub forma unei ciu-
turi ºi îl oferi femeii, care chinuia
sã umple un lighean cu apã rece.
Cãmaºa udã cãzu iarãºi în recipi-
ent ºi se înecã definitiv. Apa rece
îi încreþi mâinile ºi îi tumefie un-
ghiile.

- Marija1 ! strigã o voce  bãr-
bãteascã rãguºitã. Iar stai cu mâi-
nile în apã?

Femeia se strãdui sã-l fixeze
cu privirea printre trunchiurile de
ºuviþe rebele, care se strãduiau
sã-ºi usuce vârfurile, prin foto-
sintezã. Când avea ocazia, soa-
rele le bãga în gurã ºi i le toca, a-
semenea unui copil plângãcios
ºi fãrã þâþã.

-  Îi spãlam o cãmaºã...
- Pãi, ce?! Nu a venit? întrebã

bãtrânul.
- Nu vine. A zis cã vrea sã

doarmã în covercã, lângã struguri.
- Lasã-l, sã doarmã... cã e tâ-

nãr. Tânjeºte ºi el sãracu� dupã
rasa lui. Azi noapte urla ca un apu-
cat! De o sãptãmânã îl þin legat.

Apa scoase un sunet de de-
ranjare. Mâinile femeieºti atin-
serã, în mestecatul lor subacva-
tic, o carne caldã ºi o prinserã
într-un cleºte de afecþiune. Co-
pilul îºi arãtã ºi restul corpului ºi
îºi continuã nestingherit periplul
manual prin lighean. Marija îi tra-
se mâinile din apã ºi i le ºterse de
blana ei, apãratã de pantaloni
maro de velurã.

- Aºa e! Ai dreptate! zise
femeia, întinzându-ºi coastele ca
un arc, încercând sã aºeze cã-
maºa pe culmea, ce aºtepta rufa
- la fel cum aºteaptã o gurã stri-
catã, un canin frumos. A luat ºi

câinele dupã el.
- Ivo2 , ia vino la tataia! Ia, vino,

mã!
Bãiatul pãrãsi sfera ºi împrej-

muirile ude ale mamei ºi se în-
dreptã spre casa cu paznic vechi.
Bãtrânul îºi scotoci pieptul ºi îi
întinse o bancnotã mototolitã.

- Ia! spuse bãtrânul ºoptit. Te
duci la Sreten, la magazin ºi îmi
iei un pachet de Vikend. Vi kend!
ªtii, tu!... ªi sã-þi dea ºi ziarul!

Copilul apucã bancnota cu
mâna lui micuþã ºi mai ceru încã
una cu ochii.

- Bine, mã! Mai ia douã mãrci,
sã-þi iei ºi tu ceva! Oricum îþi rã-
mâneau, dar semeni cu mine...
pungaºule!

- Iar îl trimiþi la þigãri? întrebã
Marija. Cred cã îl înveþi sã ºi fu-
meze. Acum ºtiu eu de ce îi miro-
seau  hainele a  tutun!

- Ai ºi tu niºte idei!... Nu mi-
roase a tutun! Ivo, ia stai, mã! îl
strigã bãtrânul râzând.

Bãiatul se opri din alergãturã
ºi se prezentã tãcut - ca o slugã
mulatrã - în faþa celor mari.

Femeia îºi adulmecã puiul ºi
lãsã capul în pãmânt, apoi con-
fruntã privirea bãtrânului.

- Nu miroase a tutun... Mi-
roase exact ca tatã-sãu.

Copilul alergã fericit de lângã
anchetatori, strângând juvenil
bancnotele, în palma transpiratã.

- Aºa ºi trebuie. ªi cum mi-
roase tatã-sãu? întrebã bãtrânul,
scãrpinându-ºi barba grizonantã.

Marija zâmbi uºor ºi se în-
dreptã spre lighean ºi îl goli zgo-
motos. Apa spumoasã biciui
scurt pãmântul. Lãtura se lãsã
suptã de pãmânt ºi nãvãli clan-
destin peste o garsonierã de fur-
nici nefamiliste, umplându-le pe-
reþii de igrasie.

- Miroase complicat. Miroase
ca un joc! rãspunse femeia, strã-
duindu-se sã-ºi pãstreze zâmbe-
tul. Miroase a piese de ºah.

Pionul nãvãli pe poartã, cu
tot cu bucãþica lui roºie de pânzã,
lipitã cu aracet pe fâºia nelãcu-
itã; cu tot cu mirosul lui, ce evolua

ºi se impregna, pe mãsurã ce oa-
sele îi sugeau lapte ºi calciu ºi
creºteau. Întinse pachetul de þi-
gãri bãtrânului, care îl deschise
nesãþios ºi sorbi o þigarã, ca sã-
ºi potoleascã sufletul. Ivo imitã
gestul bãtrânului, mestecând ºi
el un biscuite.

-  ªi ziarul? întrebã bãtrânul,
între douã fumuri.

Bãiatul scoase jurnalul moto-
tolit, de pe mâneca flanelului ºi îl
întinse bãrbatului.

- E de luni... Ce om!... 24 sep-
tembrie 1990. Ce dracu sã fac?!...
E bun ºi ãsta!

Bãtrânul îºi aprinse o nouã
þigarã cu chiºtocul fumegând al
primei, ºi, pe mãsurã ce ochii
vechi fugeau pe paginile subþiri,
stropite cu tuº prost, aprinse încã
o þigarã folosind acelaºi proce-
deu. Mâinile cãrunte netezirã zia-
rul ºi îi ferirã gravura chirilicã din
calea ochilor, care persistarã sã
desluºeascã cuvinte trunchiate
ºi neterminate.

- Scriu ãºtia numai prostii!
spuse bãtrânul, revoltat de conþi-
nutul gazetei ºi de muºtele, care
roiau roºii, ca niºte pãstrãvi bã-
trâni. Nu mai e ce era!... Spui tu
cã bãrbatu-tãu miroase a piese
de ºah?... Dar tu de ce nu miroºi
ca el? Nu ai observat cã tu miroºi
ca mine? Ce nu þi-e clar? Ahh!
Muºtele astea m-au terminat!...
Fir-ar mama lor a dracu�... cu cine
le-a fãcut!

 Palmele bãtrâne fãcurã oco-
lul gâtului de câteva ori ºi îl lovirã
cu sabia de hârtie, îndemnându-l
la un sopor de descreþire. Ziarul
nimeri doar gâtul ºi vreo douã
alune rãtãcite, prinse subtil de
piele cu  o coadã.

- Mã, fata mea! Noi mirosim a
rãzboi ºi oricât ne-am spãla, îm-
puþiciunea asta nu se ia! Nu vrea
sã se ia!

Bãtrânul intrã în casã ºi fãcu
radioul sã cânte. Aparatul vorbea
din cuibul lui de praf, lovit în unde

Sf@r[itul erei de mireas# (fragment)

continuare în pag. 8
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de copacii care-i zgâriau glasurile
salariate, ce reuºeau sã iasã din
el. Muzica antrenantã tãie per-
deaua de praf ºi fugi sã gâdile
urechile, care abia respirau în di-
feritele altitudini ale curþii. Cur-
canii obezi urlau ºi ei a sãlbãticie,
la câte o înaltã ºi cãutau sã pri-
veascã cât mai des, puþinul roºu
de pe flanelul bãiatului. Bãrbatul
reveni în prispã cu o þigarã proas-
pãt aprinsã, parcã întinerit de ne-
greala fumului ce-i vãruia plã-
mânii ºi îi fãcea sã se înrudeascã
cu douã role de caºcaval vechi.

Lanþul ruginit al câinelui atin-
gea pãmântul ca un arcuº defor-
mat de vioarã, silindu-l sã fie o
cutie de rezonanþã, proaspãt mã-
turatã. Câinele se forþa cu greu
sã nu muºte mâinile care-l hrã-
neau ºi îl mângâiau în fiecare
searã ºi schelãlãia subþire, ca un
fluierici de plastic. Se deplasa
chinuit, cârmindu-ºi corpul ca-
nin, cu ciotul de coadã care-i mai
rãmãsese. Puricii pãrãseau fre-
netic burta pãroasã ce se oglin-
dea obligatã, la soare. Animalul
îºi apropie colþii de mâinile bã-
iatului, strânse uºor carnea de pe
încheieturi ºi sfârºi prin a linge
toatã sarea aºternutã pe ele.

- Nu trebuie sã dansezi câi-
nele, tataie! îl sfãtui bãtrânul râ-
zând. Tu trebuie sã dansezi cu
fete! Pe alea trebuie sã le joci!
Lasã-l, încolo, cã te umpli de pu-
rici! Ia! Marº d-acia!

Dansatorul scãpã de strân-
soarea partenerului ºi fugi repe-
de în cuºca îmblãnitã, sã-ºi rela-
xeze coloana, întinsã  de dificul-
tatea ritualului omenesc.

*
Câinele cãscã dulce, arãtân-

du-ºi dinþii albi. O urdoare pã-
mânteanã îi însoþea ochiul drept.
Era - la urma urmei - singurul slu-
jitor ºi singura cadânã a acestui
ochi canin. Întunericul se lãsã viu
peste coverca acoperitã cu un
strat gros de folie albã. Picãturile
de rouã se fereau neputincioase
sã intre pe lângã cuiele, ce meta-
lizau monumentul lemnos. Co-
verca cucerise câmpul cu mult
înainte ca strugurii sã înþarce
lãstarul de viþã. Domnea liniºtitã
ºi sictiritã de singurãtate, plãtind
o simbrie uºoarã - de vreo câþiva
metri pãtraþi - unui Bachus în-
drãgostit de rândurile de struguri
pentru vin ºi stafide, ce încon-
jurau din toate pãrþile adãpostul

destinat pazei ºi intemperiilor
Parfumul proteic al strugurilor
îmbãta orice regn vegetal, care
se încumeta sã respire fãrã o
mascã de gaze din foi de sarmale.
Urechelniþele se înfrãþeau cu
albinele ºi cu muºtele ºi trãiau
bete, într-un triumvirat culinar în
burta unei vãduve negre. Grupul
de coverci se înfruptau, parcã,
cu pãmânt ºi creºteau ºtrengã-
reºte. Orice jivinã patrupedã sau
înaripatã le numea case de ener-
gie. ªi omul, lipsit de imaginaþie,
s-a luat dupã ele ºi le-a numit la fel.

Animalul urmãri gesturile
mâinii hrãnitoare ºi salutã tulpina
din care aceasta provenea, cu o
plecãciune adormitoare a capului.

- Ce ºtii, tu?! întrebã câinele
pe limba lui. Ce faci, tu, fac ºi eu!
Aceeaºi fugã nebunã dupã dra-
goste, dupã parfumul unei cã-
þele caste - pentru cã aºa e scris
pe zgardã - care nu se frãmântã
sã-þi arate esenþa rãdãcinilor ei.
Pentru greºeala ta, pentru des-
frâul ºi vorba ta, Dumnezeul
vostru - care e inevitabil ºi al
meu, pentru cã îþi beau apa -
mã pedepseºte ºi pe mine!... ªi
ºtii de ce? Pentru cã strãmoºii
mei i-au fugãrit pe Baal ºi Da-
gon3 , pe când aceºtia erau doar
doi hoþi de rând ºi nu au reuºit
sã-i muºte. Pentru cã... într-o
carte groasã, eu sunt socotit ca
vitã, deºi pot sparge orice os din
corpul tãu în doar zece minute.
Chiar ºi bazinul... care e cel mai
dulce os! Crezi tu cã politica e
pentru oase? Osul roºu nu are
drept de vot, dar are dreptul sã
organizeze vânãtori de fazani ºi
sã iubeascã forþat secretare, din
fabrici de vagoane. Sã ºtii de la
mine omnivorule, cã osul e sim-
bolul piraþilor!

Mihai sorbi o gurã de aer rece
ºi rãspunse frisonului interior în-
fofolindu-se ºi mai mult în hainele
groase, care-i asigurau o tempe-
raturã diferitã în bine faþã de cea
a viþei.

- Poate sã ºi îngheþe... bobul
e copt!... Nici dracu� nu are ce
sã-i mai facã! îºi zise bãrbatul.

- Tot cu mine vorbeºti?!
Chiar vroiam sã dorm! rãspunse
câinele. Oare trebuie sã-þi explic
teoria chibritului? Dacã... doar
bei ºi nu eºti copitat... cu toate
cã, tu, ai cizme... eºti o burtã-
verde! Câþi nu te-au numit câi-
ne, porc sau... geamandurã?

Somnul cuprinse ºi paznicul
ºi fãptura patrupedã, care se visa

cu coada netãiatã. Sforãiturile ce-
lorlalþi oameni - beþi de miros ºi
de stat la pândã - fredonau arii
de marfare ruginite. Nu peste
multã vreme, palme sãtule de
sape ºi lopeþi vor nãvãli sã rupã
ciorchinii ºi sã predea desfrâului
fiecare viþã. Fantezia furtului se
îmbibã în roua transpiraþiei ºi
oferi bãrbatului o felie fizicã de
dureri provocate de somnul de-
loc odihnitor ºi de aºternuturile
prea rigide. Cocoºii urlau în de-
pãrtare anunþând dimineaþa, care
se chinuia parcã sã cresteze ceva
în suflete ºi în cãrnuri. Frigul în-
cepea sã pipãie sângele ºi burice
de degete, pe mãsurã ce corpurile
se trezeau copleºite de amorþealã.

- Plec! spuse Mihai cu voce
hotãrâtã, care se sforþã sã ajungã
ºi la urechile sforãitorilor. O sã
beau la întors...

Bãrbatul ieºi zgribulit în pa-
tima rece a dimineþii. Privi o clipã
câmpul udat din cap pânã-n pi-
cioare de brumã ºi maroniu ºi se
întoarse în lãcaºul ce-l adãpos-
tise - de nimic altceva decât de
priviri - sã-ºi ridice geanta verde,
pescãreascã. Câinele þâºni pe
lângã el ºi fu izbit ºi el în plin de
frig. Schelãlãi scurt de câteva ori,
apoi se conformã placid, ca un
cabotin machiat prost, lovit de
cotoare de varzã sau mere. Mihai
aruncã o ultimã privire covercii
ºi se îndreptã spre singurul loc
care mai pãstra o urmã de verde.
O rabã lucioasã, cu tãieturi ºi po-
tenþial estic, îl aºtepta ca un tem-
plu mãnos, cu parbrizul plin de
condensul somnului. Câinele mi-
rosi cauciucurile, pline de nãmol
negru ºi umed ºi se lãmuri cã nu
era ciocolatã. Bãrbatul bãtu scurt
în geam ºi repetã procedeul, pânã
ce douã-trei înjurãturi sârbeºti
ajunserã la urechea lui. Uºa se
deschise violent ºi un miros de
dragoste corporalã stãtutã placat
cu aburi de tãrie, îi izbi toate sim-
þurile feþei. Un bãrbat gras ºi ne-
bãrbierit se ridicã de lângã o fe-
meie osoasã ºi firavã, care ocãrî
ºi ea intrusul de sub basma, cu o
privire împãienjenitã de somn ºi
de clipe de dragoste, învelite în
haine groase.

- Ce e? întrebã omul ºter-
gându-ºi ochii plin de urdori.

- Plec, Marko! Sã ai mare grijã
cã acum se furã de obicei! În astea
ultime zile, pânã la cules...

- Bine... O sã avem grijã ºi de
ariile tale! Þi-e frig, nu?

- Nu, nu-mi mai e. Plec din

Vârºeþ4  o perioadã. Plec sã mã
încãlzesc. Poate mi-e ºi cam frig,
sã ºtii! O sã vin când o sã luãm
aracii! Cred cã nu mai are cum sã
îngheþe, nu?

- Cine, mã? întrebã Marko,
trezit de frigul ce fugise din câmp
ºi se ascunsese tot la el în maºinã.

- Bobul. Nu mai degerã, nu?
- Nu, mã! Hai noroc! Du-te ºi

lasã-mã!
Uºa camionetei scârþâi rugi-

nitã. O jumãtate de înjurãturã a-
pucã sã se strecoare afarã ºi ce-
lelalte douã se proptirã în parbriz,
împreunã cu cealaltã jumãtate,
privind omul care se furiºa previ-
zibil printre bãltoacele pline de
frunze plutitoare.

- Ba a mã-tii! rãspunse Mihai
râzând.

Câmpul se pomeni cu om care
îndrãzni sã se urce pe coama lui
ºi sã-l strãbatã - aºa, cu noaptea
în cap. Pãmântul nu simþea paºi
de prin partea locului sau poate
nu simþea cãldurã din cauza ciz-
melor groase de cauciuc. Scoarþa
fertilã se înspãimântã la gândul
cã vreun albanez sau oricare alt
muslim s-ar scula cu noaptea în
cap, înaintea tuturor slavilor ce
respirau prin zonã, sã culeagã
ceva sau sã scrijeleascã pãmântul
cu vreo sapã. Vreau sã-l aud cum
mestecã, ca sã vãd ce e! mãrturisi
câmpul. Dumnezeu aruncã o bu-
cãturã de pâine omului ºi aceastã
îºi miºcã milimetric coccisul, în
amintirea unei cozi maimuþeºti.
Din codrul de pâine, omul dãdu
o bucãþicã ºi câinelui. Animalul
o mirosi ºi o refuzã, pãrãsind-o.
Solul o transformã în firimituri
moleculare ºi îºi potoli cu ea o
galerie a foamei. Mihai tuºi scurt
ºi se grãbi sã ajungã câinele, care
scheuna ciupit de frigul ºi umezeala
dimineþii. Solul îngândurat recu-
noscu sâmburele creºtin din glasul
paznicului ºi respirã uºurat.

- Eºti de oraº, nu? întrebã Mi-
hai pe patruped, între douã sche-
unãturi ale acestuia. De aia nu-þi
place frigul!... Trebuie sã te su-
pui, mã! Mai ºtii?! Poate îngheaþã
bobul...

- Nu are cum! declinã ani-
malul. Bobul de strugure nu are
sânge rece! E pre-saurian!
1 În româneºte - Maria.
2 Pronunþat ca ºi în româneºte. Echi-
valentul sârbesc al numelui Ion. Aici
Ionuþ.
3 Baal ºi Dagon - Zei ai vechilor fi-
listeni, strãmoºii palestinienilor din
zilele noastre.
4 În sârbeºte - Vr�ac.

continuare din pag. 7
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Poetul Traian Lalescu s-a
nãscut la 10.03.1920 în Bucu-
reºti, aici urmând studiile de drept
pe care le finalizeazã în 1945,
debutul literar producându-se în
Universul literar (1938).

Semneazã în continuare po-
ezii, reportaje, piese de teatru,
cronici literare sau interviuri în
Luceafãrul, România literarã,
Ramuri, Orizont, Flacãra ºi
Contemporanul, iar ca redactor
a lucrat la Poporul, Naþiunea ºi
Îndrumãtorul cultural.

Editorial debuteazã cu volu-
mul Luminã tristã (1939), urmat
de alte douã: Lanterna magicã
(1941) ºi Dantelã veche (1972);
toate de versuri, multe din ele ci-
tindu-le la Cenaclul literar al Aca-
demiei sau Cenaclul �George Ba-
covia�, unde fusese remarcat
pentru sensibilitatea creaþiei sale.
Numele lui poate fi întâlnit ºi în
dramaturgia noastrã, unde a fost
prezent cu douã piese: Muºche-
tarii ºi Suflerul, dar ºi în anto-
logii de epigramã cum ar fi Epi-
gramiºti cu sau fãrã voia lor (Ed.
Albatros, 1983), din care amin-
tesc care mi s-au pãrut mai reuºite:

La apariþia volumului
Vãduve de scriitori
de Radu Sterescu

Radu scrie ca sã placã
Vãduve de scriitori

Cartea sigur o sã facã
Vãduve de... cititori

**
A propos de...
I-am spus copilului atât:
- De ce vorbeºti aºa urât?
ªi mi-a rãspuns cu voce tare:
- Citesc polemici literare.
L-am cunoscut în ziua de 11

septembrie 1975 pe Calea Do-
robanþi din Capitalã, fiind împre-
unã cu poetul Virgil Carianopol,
care mã conducea dupã o vizitã
pe care i-o fãcusem, când pur ºi

simplu ne-am pomenit în faþa
noastrã cu Traian Lalescu, venea
de la cumpãrãturi, cu douã sa-
coºe pline. Cum l-a vãzut pe Cari-
anopol, s-a luminat:

- Nea Virgile, dacã ai niºte
bani la tine, te rog împrumutã-
mi. Am cheltuit tot ce aveam, iar
bani de struguri nu mai am, o sã
se supere soþia mea. Disearã sau
mâine cel târziu þi-i dau.

Dupã ce Carianopol a fãcut
prezentãrile, dându-i suma res-
pectivã, i-a spus:

- Mã, Traiane, tu nu ai sã te
poþi schimba niciodatã, nu te
grãbi cu banii, nu am nevoie de
ei imediat, dar dacã vrei sã vii pe
la mine te aºtept mâine. Va veni
ºi domnul profesor Botar, mai
stãm ºi noi de vorbã, chiar te rog,
uite pe la orele 18.

- Nea Virgile s-a fãcut - rãs-
punse Lalescu - mâine la orele
18 sunt la tine.

Ne-am despãrþit, el plecând
împovãrat de cele douã sacoºe,
eu cu Virgil Carianopol ne-am
oprit la Restaurantul Perla, în fa-
þã, ne-am strâns mâna, cu promi-
siunea cã a doua zi voi fi prezent
la întâlnirea programatã.

- Te rog sã vii - mi-a spus Ca-
rianopol - este un om minunat,
iar ca poet este deosebit de sen-
sibil, scrie frumos, ai sã vezi.
Conduce aici în Bucureºti un
cenaclu, este un confrate pe care
îl preþuiesc mult. Insist, dacã nu
pleci la Caracal sã vii.

Nu puteam sã ratez o întâlnire
cu poezia, aºa cã la orele 17,30, a
doua zi am fost prezent la Virgil
Carianopol, în str. Mierlei, nr. 15.
Pânã la sosirea lui Lalescu, gazda
mea, nea Virgil, mi-a spus aproape
tot ce trebuia sã ºtiu despre el,
arãtându-mi ºi cele trei volume,
cu dedicaþie, insistând asupra
poeziei Doralu, foarte apreciatã
la ºezãtorile literare din þarã, pe

care poetul o recita magistral.
Când a sosit Traian Lalescu,

atmosfera a devenit incendiarã,
discuþiile, versurile, epigramele
sau amintirile tinereþii nu mai
conteneau, m-au învãluit cu cãl-
dura lor de mãtase, încât la un
moment dat uitându-mã la ceas
am constatat cã se fãcuse deja
22,00, iar noi nici gând sã ne re-
tragem. A fost o searã de vis, pe
care n-am s-o uit niciodatã. Tra-
ian Lalescu a fost într-o vervã
de zile mari, citindu-ºi versurile
ºi epigramele cu un patos rar în-
tâlnit. Când a recitat Clasa a II-a B
ºi Doralu, pur ºi simplu mi-au dat
lacrimile.

Doralu rãmâi aici
Îþi trimit ºapte pitici

Sã te poarte-n þara lor
Eu pornesc, alb cãlãtor

Însã tu nu mã urma
Calea mea nu-i calea ta
Lasã-mã încet sã-þi cânt
Cântecul unui înfrânt

Doralu
Ce ºtii tu?...

La plecare, l-am rugat sã-mi
scrie douã poezii pentru arhiva
mea literarã ºi sufleteascã. A
cerut douã coli ºi un pix ºi mi-a
scris Clasa a II-a B ºi Ochelarii,
cu frumoase ºi impresionante de-
dicaþii, iar la sfârºit a consemnat:
�La nea Virgil acasã, 12 sept. 1975�.
De atunci nu l-am mai vãzut.

În acest an când se împlinesc
90 de ani de la naºterea lui încerc
un sentiment de vinã, pentru cã
deºi la despãrþire, mi-a spus sã-l
mai caut sau sã-i scriu ceva, nu
am fãcut nimic din toate acestea.
Am în faþã cele douã manuscrise
ºi amintirile mã nãpãdesc ca
buruienile, gândindu-mã la acea
searã rãmasã în sufletul meu
pentru totdeauna ca o candelã
aprinsã poeziei ºi frumosului, de
care m-am bucurat atunci. Un om
ca Traian Lalescu care toatã viaþa

 ºi-a dedicat-o poeziei nu putea
sã moarã decât tot în slujba ei,
fapt petrecut în ziua de 16 oc-
tombrie 1976, la o întâlnire cu
bibliotecarele din þarã în cadrul
cenaclului pe care-l conducea.
Dupã ce a citit patru poezii între
care ºi Iubire calmã, dedicatã
soþiei sale Aura, i s-a fãcut rãu,
pãrãsind scena, discret, dar dupã
câteva minute revine pe un scaun
din spate, nu stã mult ºi se re-
trage din nou. De atunci nimeni
nu l-a mai vãzut în viaþã, fãcuse
infarct iar la spital nu a mai putut
fi salvat, datoritã întârzierii cu
care s-a intervenit.

Virgil Carianopol, care i-a fost
prieten apropiat ºi l-a preþuit cu
adevãrat, scria despre el: �Cine
nu l-a cunoscut, nu a cunoscut
bunãtatea personificatã în om.
De o adâncã sensibilitate, de o
mare omenie, a ars în viaþã mai
mult pentru alþii decât pentru el
ºi ai sãi�.

Într-o scrisoare din 22.XII.
1975, adresatã actorului Dinu
Ianculescu, prietenul poeþilor,
Traian Lalescu îi scria ºi un sonet,
adevãrat testament adresat
prietenilor, din care reproduc o
strofã:
La poartã mã aºteaptã
Poºtalionul
Un palid vizitiu îmi cere vama
Din toamna mea am sã-mi
desprind arama
Sã am de-un gologan sã-i dau
ploconul.

Dumitru BOTAR

Traian Lalescu - 90 de ani de la na[tere
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Nãscutã pentru a servi ca mij-
loc de comunicare, limba este le-
gãtura cu viaþa, prin ea comuni-
cãm cu semenii noºtri, ne trans-
mitem reciproc gândurile, cuno-
ºtinþele, sentimentele, întreaga
noastrã experienþã, limba este
principala cale de transmitere a
culturii umane.

Prea puþin meditãm cât de im-
portant este sã ºtim sã mânuim
acest instrument de mare preþ ca
sã nu devinã o armã periculoasã.
Cuvintele prin care comunicãm
zilnic aduc satisfacþie, dar ºi amã-
rãciune, bunã dispoziþie, dar ºi
întristare, produc admiraþie, dar
ºi dispreþ.

E bine sã ne amintim, pentru
tâlcul ºi adevãrul ascunse în rosti-
rea lor, de celebrele vorbe ale le-
gendarului ºi înþeleptului Esop
referitoare la limbã: �Oare ce iaºte
mai dulce pe lume decât limba ori
de prieteºug, ori de rugãminte, ori
de dragoste, de vândut ºi de cum-
pãrat ºi de toate veseliile ºi toc-
melele, de la întrebãri de sãnãtate
ºi de spãºenie; cãci cu limba pace
se tocmeºte, cetãþile se zidesc ºi
ce sã mai zic pentru limbã, cãci

LIMBA NOASTRÃ Despre eufemism
�Sã aibi pururea cuvinte
Frumoase, dulci ºi cu minte.
 Nu vorbi-n gurã ce-þi vine
Pânã nu te gândeºti bine.�

 Anton Pann

ea este înþelepþia vieþii noastre�.
În acelaºi timp, spunea Esop:

�Limba sparge cetãþi mari din te-
melie, limba omoarã, limba hu-
leºte, limba cleveteºte ºi pârãºte,
limba jurã strâmb ºi toate rãutãþile
se fac din limbã�.

Este bine sã evitãm, atât în
vorbire, cât ºi în scriere, folosirea
unor cuvinte sau expresii neplã-
cute, jignitoare, necuviincioase
sau obscene. Chiar dacã suntem
nevoiþi sã exprimãm prin cuvinte
aspecte negative privind fizicul
sau comportamentul unei per-
soane, putem face acest lucru re-
curgând la eufemism.

Eufemismul (din grecescul
euphemismos - �zicere de bun
augur�, franþuzescul euphemis-
me, eu, bine, ºi pheme, vorbã, cu-
vânt) este un procedeu artistic,
o figurã de stil constând în în-
dulcirea exprimãrii, prin substi-
tuire sau perifrazã a unui cuvânt

sau a unei expresii pe care res-
pectul faþã de noi înºine ºi faþã
de alþii ne împiedicã sã o denu-
mim cu adevãratul sãu nume,
respectând, bineînþeles, parale-
lismul de sens.

În locul cuvintelor bãdãran,
mitocan, grosolan, putem între-
buinþa eufemismul nemanierat.
Cuvintele bãtrân, bãtrâneþe pot
fi substituite prin sintagma vârs-
tã respectabilã. Grigore Alexan-
drescu utilizeazã, în acest scop,
eufemismul, în manierã ironicã:
�Zici adesea de una ajunsã la
vârstã cuvioasã
Cã atestatul vremii nu va sã-l
primeascã.�

Grigore Ureche, în realizarea
celebrului portret al lu ªtefan cel
Mare:

�Fost-au acest ªtefan un om
nu mare de stat, mânios ºi de gra-
bã vãrsãtoriu de sânge nevino-
vat;�, ocoleºte exprimarea bru-

talã ºi foloseºte, în locul cuvân-
tului scund, o construcþie (peri-
frazã) negativã cu sens afirmativ
(�un om nu mare de stat�), iar
cuvântul sângeros îl înlocuieºte
prin perifraza �vãrsãtoriu de
sânge�. Valoarea eufemisticã a
acesteia este atenuatã de epitetul
nevinovat.

În urmãtorul text din �Amin-
tiri din copilãrie� : �ªi când ajung
la gazdã ce sã vezi? mai fiecare
tovarãº al meu furluase câte ceva�,
Ion Creangã micºoreazã sensul
depreciativ al verbului a fura pe
care îl combinã cu unul din sino-
nimele sale eufemistice, a lua.

Cel mai frecvent este eufe-
mismul verbal. Prin acesta, se
poate evita o expresie neplãcutã,
care ofenseazã, o expresie ce ar
putea fi impudicã, o expresie cru-
dã a unei idei triste, cum este
aceea a morþii. Eufemismul poate
fi ºi onomastic. Cuvintele Dracul,
Diavolul sunt substituite, în limba
popularã cu, �Naiba�, �Ucigã-l
crucea�, �Ucigã-l toaca�, �Ucigã-l
fumul tãmâii�, �Al din baltã�.

Prin urmare, din respect pen-
tru noi ºi pentru semenii noºtri,
când vrem sã dãm la ivealã unele
trãsãturi sau comportamente ne-
gative, prin veºmintele vorbirii,
sã recurgem la eufemisme.

Constantin E. UNGUREANU

Elena BUÞU
1.         PLÂNSET
E doar roua dimineþilor
În care nu am mai zâmbit.

2.         SEDUCÞIE
Albastrul privirii ei de gheaþã,
trecerea lui prin ruguri.

3.         INSENSIBILITATE
Eºti Om de zãpadã
Ce nu te topeºti în preajma focului

4.         ÎNCHISTARE
La închisoare de ai fi
Prin decret tot te-ai elibera.

5.         INCAPACITATE
Final ratat,
Foc din adâncuri neconsumat.

6.         TRATAMENT
Privind realitatea
Vindeci cu success închipuirea.

7.         EMBARGO
Stãvilirea dorinþei
Moarte sigurã erotismului.

8.         IMAGINAÞIE
Ah! Iubirea aceea�,
O lume de dor închipuitã.

9.         EFECTE
Inimã nestatornicã
Deºert rãscolit de furtunã.

10.     NOAPTEA DRAGOSTEI
Stelele-n delir apoi,
Iubirea adormi cu sânii goi.

11.  GENEZA
Un Adam ºi o Evã
Incertã aripã a iubirii

12.     ORDINEA FIREASCÃ
Atingere,
Freamãt,
Zbucium,
Scântei
Iatã nemãrginirea.

13.     PRECIZÃRI
Chinurile lui
Au culoarea de diamant a ochilor ei.

14.     DEFINIÞIA IUBIRII
Nepãtrunsa tainã a
Frumuseþii, dulcea  voluptate!

15.     DECLARAÞIE
Cã te iubesc atât de mult, eu nu te mint,
Ci doar mã alint.

16.     ÎNDEMN
Aduceþi mulþumire
Pentru încã o zi de iubire

TENTAÞIE
Te rog iubitule, mângâie-mi trupul
ªi faþa, ºi pãrul, ºi sufletul ºi sânii.
Nu lãsa sã treacã peste noi timpul
Sunt fericiþi, ei se alintã, nebunii.

Ce bine ne este ºi mie ºi þie�,
Iar lumea ne pare atât de frumoasã,
Când vântul prin pletele-mi blonde adie
Sunt mândrã c-am fost de tine aleasã

Mã las ademenitã de tine ºi-mi place
Cerul din azurul privirii tale, de dor
Poartã-mã-n lumea ta de vise ºi pace
ªi aratã-mi ce isprãvi mai face Amor.
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Volumul În piaþa agroali-
mentarã este prefaþat de Mela-
nia Cuc, Elena M. Cîmpan, Me-
nuþ Maximinian ºi debuteazã
domol, în tonalitaþi melancolice,
cu câteva haiku-uri care eviden-
þiazã sensibilitatea ºi forþa expre-
sivã a poetului Daniel Lãcãtuº.
În intimitatea cãminului, ochiul
unui contemplator se opreºte
asupra mobilierului comod (cald
ºi moale) în consonanþã cu focul
mistuitor din sobã. Flãcãrile în-
treþin atmosfera plãcutã, cu lene
ºi somn ºi schimbarea de pers-
pectivã de la fotoliu la sobã se
face la repezealã: �În camera mea/
fotoliu cald ºi moale/ în sobã fo-
cul�. Într-o unitate temporalã ro-
manticã (seara) se poate medita
în voie, pânã când ºirul gându-
rilor se surpã odatã cu urletul
unor lupi. Aceastã stare de  teamã
este pusã pe seama centrului,
esenþei, tãriei silvane, semnificat
de �mijlocul pãdurii� când: �se
lasã seara/ în mijlocul pãdurii /
urlã câþiva lupi�.

Altãdatã, contemplarea des-
coperã frumuseþea ºi gingãºia
dar ºi asperitatea, în floarea de
cactus. Senzualã ºi asprã, într-
un decor natural fascinant, exo-
tic, floarea acþioneazã asupra
organelor de simþ, pânã la ume-
zeala lacrimii: �Floare de Cactus/
minune a naturii/ îmi spalã ochii�.
Într-o zi, poetul s-a hotãrât sã re-
nunþe la melancolie, la stãri ma-
ladive, simboluri tragice (negru),
la atmosfera bacovianã, înlocu-
indu-le cu un cotidian postmo-
dern (piaþa agroalimentarã), cu
note autobiografice, personaje li-
rice (o þãrancã) cu un stil coloc-
vial, având menirea sã îmblân-
zeascã dramatismul epocii: � M-

am sãturat de melancolie,/ stãri
maladive.../ Prea mult negru au
vãzut ochii mei.// Astãzi,/ în piaþa
agroalimentarã/ din oraºul Cãlan,/
o þãrancã m-a întrebat:/ «nu
cumperi nimic, preafericitule?»��
(În piaþa agroalimentarã).

Valorificând mitul pãsãrii
phoenix, într-o manierã perso-
nalã, eul liric nu întrevede nicio
speranþã, dincolo de cenuºã, nici-
un semn care sã aminteascã de
renaºtere. E un ritual trist, obosit,
monoton prin repetare, lipsit de
virtuþi magice, în timp ce contem-
platorul este asediat de gânduri,
vizual, ca pãsãrile lui Hitchcock:
�Pasãrea phoenix/ a obosit/ în
poala nopþii// Prin fereastra ochi-
lor/ gânduri vagi mã nãpãdeau//
În urma mea/ n-a mai rãmas/
decât cenuºã�� (În urma mea).

Într-o metaforã desfãºuratã
pe spaþii largi, poezia înfãþiºatã
concret, corporal, senzual, este
ucisã de un grup de nepricepuþi,
în tainele liricii. Evenimentul de
tip �mafiot� scoate în evidenþã
cruzimea, ignoranþa celor abilitaþi
sã judece arta, într-o zonã perife-
ricã. Aºadar, într-un cumul de
imagini vizuale este reliefatã con-
diþia poeziei actuale: �Niºte bez-
metici/ au ucis poezia,/ au lãsat-o
sã zacã/ aruncatã într-un ºanþ,/ la
marginea oraºului,/ în lumina fa-
rurilor./ Se vede clar tãietura/ din
zona jugularei,/ îmbrãcãmintea/
scãldatã în sânge...� (Criminali).

Într-un alt text liric, dominat
cromatic de negru (doliu) ºi alb
(a nins), se contureazã un înce-
put de prohod basarabean, în ca-
re cuvintele materiale, personifi-
cate, au un rol deosebit între efe-
mer ºi etern. Este un blitz menit
sã scoatã în evidenþã permanenþa
artei: �E doliu în Basarabia!// A
plecat Vieru/ lãsând cuvintele sã-l
plângã./ A nins peste pãmânt/ e-
ternitatea� (In memoriam Grigore
Vieru). Altãdatã, poetul apare într-
un spaþiu închis, cu obiectele de-
gradate, el însuºi metamorfozat,
în piaþa de vechituri, având vo-
caþia cercului, rotundului (perfec-
þiunea). Acum, din înfãþiºarea ro-
manticã, atrãgãtoare, sensibilã,
din acel tulburãtor portret, n-a

mai rãmas decât o structurã si-
nistrã: �În piaþa cu vechituri,/ me-
tamorfozat/ în compot de oase-/
un schelet de poet� (Piaþa cu ve-
chituri ).

O proiecþie la dimensiuni cos-
mice înfãþiºeazã relaþia poet-
poezie, eternizarea ºi caracterul
orfic. Undeva, în cer ºi pe pãmânt
este spaþializatã nemurirea, un loc
fabulos de întâlnire: �Am întâl-
nire/ cu nemurirea/ în cer ºi/ pe
pãmânt/ se preface/ într-un cân-
tec.� (Întâlnire cu nemurirea). Un
poem aflat sub semnul lui Tha-
natos reprezintã o confesiune
tristã pe tema trecerii în nefiinþã,
cu caracter repetitiv, obsesiv, în
care moartea personificatã în-
calcã ordinea timpului, la miezul
nopþii, de trei ori (numãr magic,
în folclorul românesc): �Nu-i pri-
ma datã/ când încearcã sã mã fu-
re/ M-a luat prin surprindere,/ în
miezul nopþii,/ de trei ori� (Certat
cu moartea).

Poetul îºi schiþeazã în câteva
versuri un autoportret, identifi-
cându-se pânã la un punct, cu
Marele cititor de gânduri. El îm-
prumutã þinuta vestimentarã de
la un cioclu (haine negre), înfãþi-
ºarea fizicã de la un romantic,
uºor aplecat, cu privire pãtrunzã-
toare, hipnoticã, atras de întoar-
ceri în timp (prin tine, prin maicã-
ta), prin peretele care desparte
douã lumi: �Îl recunoºti/ dupã
hainele negre,/ mersul legãnat,
uºor aplecat,/ cu o privire hipno-
tizantã/ care literalmente te arde/
ºi care catã prin tine, prin maicã-
ta/  ºi...prin peretele din spatele
tãu� (Marele cititor de gânduri).

Având vocaþia metafizicului,
eul liric încearcã sã ia legãtura
cu divinitatea, dar este împiedicat
de cenzura transcendentalã (cor-
tina). Acesta apeleazã la magia
cuvântului, deºi ruga nu-ºi face
efectul ºi pãcatele sunt tot mai
chinuitoare: �De împãrãþia ce-
rului/ mã desparte o cortinã/ Ru-
ga mea se face þãndãri./ Pãcatele
îmi ard,/ dar nu se risipesc� (Pã-
catele ).

 Daniel Lãcãtuº e un nume de
care vom mai auzi.

George BÃDÃRÃU

Daniel L#c#tu[ � _n pia]a agroalimentar#
 (Editura PrintATU, Sibiu, 2009)

      2
îmi este fricã
fricã de zgomot
fricã de liniºtea
ce nu se lasã
cuprinsã de zgomot
zgomotul acesta
atât de violent
îmi ia puterea
de a privi
de a atinge
liniºtea ca o prezenþã
dincolo de gestul meu
de a cuprinde
mãnunchiul de cuvinte
ucise de zgomot

      3
cineva priveºte de departe
eu nu-l pot vedea
dar închipuirea
creºte atât de tare
încât privirea
alungatã de teama unui gând
nerostit aºteaptã sã fie ucisã
îmi este teamã
de liniºtea ce e ucisã
de zgomotul ce se preschimbã
în liniºtea unui blestem
cineva de parcã
s-ar transforma într-un om
dintr-un om din mai mulþi
oameni dintr-o datã
ºi cu mâna ridicatã
în zare ar face semne
nevãzute în rãsãritul soarelui
ochii mei în privire
se înfricoºeazã
la umbrele uriaºe
fãcute de mâna lui cãtre soare
eu mãresc totul la altã scarã
pânã mã prãbuºesc
în propia mea minte
ºtiu cã nu trebuie sã-mi ucid
închipuirea dar numai ea
este prezentã în realitatea ce o
trãiesc fãrã sã o
pot atinge cu mâna

Victoria DUÞU
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Când m-am decis sã plec la

Delhi dupã ea, eram sigur de
izbândã.

La mine izbânzile au fost
dintotdeauna specialitatea casei.
Numai cã, ce voiam eu de astã
datã necesita un oarecare efort
din partea mea.

Efortul e un lucru mai rar
întâlnit la mine. Sunt un tip
comod de felul meu. De mic am
fost aºa. Mi s-a indus obiºnuinþa
sã obþin totul uºor, fãrã cine ºtie
ce strãdanii personale.

Inteligenþa peste medie a co-
pilului ce-am fost cândva de-
vansa constant cadenþa vârstei
mele. Pricepeam totul cu mult mai
repede ºi mai profund decât ori-
care dintre colegii mei de gene-
raþie. Adãugând la asta un fizic
cuceritor dar ºi împrejurarea de-
a fi fost unicul copil al unor pã-
rinþi cu stare, lesne de înþeles cã
am fost rãsfãþat peste mãsurã.
Nici n-apucam bine sã-mi doresc
ceva cu-adevãrat, cã dorinþa îmi
ºi era împlinitã. Ajunsesem sã nu
mai pot aprecia lucrurile la ade-
vãrata lor valoare.

De fapt, cam totul la mine s-a
petrecut în devans. Pe când foºtii
mei colegi îºi terminau liceul, eu îmi
luam licenþa Magna Cum Laude
la Harvard University. Chiar ºi
dezvoltarea mea fizicã a urmat un
curs accelerat. Eram mezinul uni-
versitãþii, dar la cei ºai-sprezece
ani ai mei arãtam mai bãrbat decât
aproape toþi studenþii.

N-am fost lãsat sã stau în
campus decât o sãptãmânã. M-a
luat apoi în gazdã, fãrã pretenþii
de chirie, o secretarã de la univer-
sitate. Avea, cred, peste treizeci
de ani. Nu ºtiu ºi nici n-am þinut
morþiº sã aflu exact cât peste. A
fost primul meu iniþiator profesi-
onist în arta amorului. Un soi de
adopþie sexualã. Recunosc, tuto-
rele avea experienþa necesarã.

Dar ºi eu am fost un elev receptiv.
N-a durat mai mult de un an ºi
am ajuns în grija altei femei, cam
tot de vârsta primeia. Mã simþeam
bine sã am amante-mame. ªi, sla-
vã domnului, am tot avut.

În rest, o singurã preocupare:
sã învãþ. Nu mi-a fost greu.

Dupã masterat puteam rã-
mâne acolo. Am refuzat toate
ofertele, unele tentante. M-am
întors în þarã, cu gândul c-aº
putea face carierã în politicã.
M-am înscris într-un partid de
dreapta. Foarte repede, înþele-
gând cum stau lucrurile, mi s-a
instalat lehamitea. M-am retras
fãrã regrete. Din partea mea, vreau
sã spun.

Mi-am gãsit rapid un job la o
multinaþionalã cu sediul în Elve-
þia. Îl impresionasem pe unul din
patroni cu cartea mea de vizitã.
Dincolo de asta, am fãcut ºi treabã.
Dupã un an eram deja cooptat în
conducerea firmei, sucursala din
România.

M-am însurat cu fata patro-
nului. M-ar deranja ca amãnuntul
ãsta sã iºte vreo aluzie la criteriile
promovãrii mele. Titlul de direc-
tor a fost obþinut anterior celui
de ginere.

Cãsnicia n-a mers de niciun
fel. Iniþial, îmi convinsesem con-
soarta sã ne stabilim în Bucu-
reºti. Câteva luni a suportat ea,
dar nu se putea acomoda nici-
cum. N-aveam prieteni, se plicti-
sea, detesta mizeria oraºului. ªi-
or mai fi fost ºi altele. Nu prea
aveam cum sã-mi susþin refuzul
de-a o înþelege, dar am rãmas  ferm
pe poziþie. Atât de ferm încât într-
o zi, în lipsã de alte argumente,
am ºi lovit-o. A doua zi a plecat
în Elveþia. N-a mai revenit.

Ulterior m-a contactat avoca-
tul ei. Totul s-a încheiat cu un di-
vorþ civilizat.

N-am regretat cine ºtie cât, ca
sã nu spun deloc. Orgoliul meu
însã a fost afectat. În fond eram
nici mai mult nici mai puþin decât
un bãrbat pãrãsit de nevastã. Un
prim eºec al vieþii mele. Am consi-
derat cã e de datoria mea sã mã
rãzbun în vreun fel. Cel mai la-
ndemânã mi-a fost sã pãrãsesc ºi

eu ceva: firma tatãlui ei. M-am dus
la o firmã concurentã ca vicepre-
ºedinte.

Dacã tot rãmãsesem singur,
am avut suficient timp de medi-
taþie. Nu resimþeam lipsa soþiei.
Semn clar cã n-o iubisem. ªi de
fapt, dacã stãteam bine sã mã
gândesc pe cine iubisem eu pânã
atunci, în afarã de mine? Pãrinþii
nu, cã îi consideram mereu datori
faþã de mine. Femei nu, niciuna
nu-mi lãsase senzaþia cã n-aº pu-
tea trãi fãrã ea. Prieteni, nici atât;
toþi bãrbaþii ce-mi cãutaserã to-
vãrãºia îmi pãruserã insipizi, in-
culþi, grosieri.

2
Într-o zi de oarecare plicti-

sealã, am dat peste un site literar
pe internet. O poezie de-o sensi-
bilitate parcã nemaiîntâlnitã de
mine mi-a atras cumva atenþia.
Era semnatã de o anume Miona.
I-am trimis un email, mai mult în
joacã. Am primit imediat rãspuns.
Unul vag, poetic.

A mai trecut ceva vreme pânã
sã aflu lucruri concrete. Miona
locuia în Delhi. Facultatea de li-
tere, 26 ani, pasiune literatura. Cu
ce se ocupa? Învãþãtoare într-un
sat de lângã Delhi. Cãsãtoritã?
Deocamdatã nu. Numele ei ade-
vãrat era însã altul. N-are nicio
importanþã care. Eu preferam
Miona. Îmi pãrea mai enigmaticã
sub pavãza frumosului ei pseu-
donim literar.

Prea multe n-am mai putut afla
despre ea. E un fel de-a spune.
Pânã la urmã, am ajuns sã ne cu-
noaºtem foarte bine. Doar dis-
cutam atâtea... Ne-am deschis
încet-încet sufletele unul celui-
lalt. O premierã pentru mine. Ui-

Miona (poveste de iubire)
tasem cã am ºi suflet. Pânã atunci
mizasem exclusiv pe raþiune. Ne
scriam aproape în fiecare zi. M-a
uimit cã îl citise pe Mircea Eliade.
Ne potriveam de minune la prefe-
rinþe literare. ªi nu numai. Uneori
ne mai ºi contraziceam. Sau, cel
puþin, aºa pãrea. Începeam cu

discuþii în contradictoriu ºi sfâr-
ºeam cu multe concluzii comune.
Iniþial, niciunul din noi nu le-ar fi
intuit.

Discutam mult despre iubire.
Mã consideram un maestru al
teoretizãrii, gata sã-mi transpun
orice teorie într-un model mate-
matic. Am încercat ºi aici, dar mã
izbeam la ea mai mereu de ezote-
ricul în care-ºi învãluia concep-
þiile despre iubire. Ca-ntr-o joacã
de-a ºoarecele ºi pisica, tot cãu-
tam s-o cobor din sferele miste-
rului la chestiuni concrete.

Începusem sã mã gândesc
mai tot timpul la ea. Cum mã gân-
deam la ea, nu mã mai gândisem
la nimeni. Noaptea încercam sã
mi-o imaginez. Îmi mozaicam în
minte imagini în fel ºi chip. De
fiecare datã rezulta o alcãtuire de-
o frumuseþe uluitoare. Transfe-
ram frecvent imaginii Mionei mai
vechea mea închipuire despre un
personaj drag mie - Maitreyi.

I-am declarat iubirea mea încã
înainte de a-mi defini mai întâi mie
însumi fenomenul.

ªi-am anunþat-o cã-n cel mai
scurt timp voi veni negreºit la ea.
A respins intenþia mea, aproape
vehement. �Sã nu faci asta nici-
odatã, te rog!� ªi nu ºtiu de ce,
imperativul ei urmat de o rugã-
minte m-a fãcut s-o simt ca ºi cum
s-ar opune unui viol. În urmãtoa-
rea zi, la insistenþele mele, a venit
ºi cu argumente. C-ar exista ºi iu-
biri cãrora le este dat sã nu se re-
gãseascã în clasicii parametri pã-
mânteni. De ce tocmai a noas-

continuare în pag. 13
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trã?! - am ripostat. M-a bucurat
cã a admis termenul �iubirea
noastrã�. Doar cã, nu reuºeam
sã cãdem de acord asupra inter-
valului cosmic adecvat. Timpul
iubirii noastre ea îl vedea posibil
într-o altã viaþã.

Mi-am reprimat din faºã orice
gând privitor la eventualitatea
unei dezamãgiri. Cã n-ar fi fost o
frumuseþe, nu m-ar fi deranjat nici-
cum. Sã fi fost mãritatã?! ªi ce
dacã?! Tot eram decis sã merg ºi
sã nu mã-ntorc de-acolo fãrã ea.
Oricum, bãrbatul din braþele cãruia
ar fi urmat s-o smulg mai mult ca
sigur cã nu o merita. Iar dac-ar fi
avut copii, i-aº fi luat ºi pe ei.

Trecuse vremea când o perce-
peam drept o Maitreyi a mea.
Acum o voiam o Miona a mea.

N-aveam nici cea mai micã te-
mere cã i-ar putea displãcea cum
arãt. Dimpotrivã, mizam, ca-
ntotdeauna, pe fizicul meu. Era
punctul meu forte în relaþiile cu
femeile. Toate femeile mele, mai
puþin poate nevastã-mea, mã dori-
serã nu pentru inteligenþa mea.

Aºadar, aºa cum am mai
spus-o ºi la început... Plecam spre
Miona sub credinþa izbânzii.

3
Am ajuns la Delhi pe searã.

O cãldurã înnãbuºitoare m-a
nãclãit instantaneu. La hotel am
fãcut rapid un duº, mi-am schim-
bat hainele. Am ieºit în bulevard.
Am luat un taxi, i-am dat adresa.
Dupã aproape o orã poposeam
într-un cartier mãrginaº. I-am spus
ºoferului sã opreascã în capãtul
strãzii. I-am lãsat niºte bani ca sã
m-aºtepte.

Am pornit în cãutarea numã-
rului ºtiut. L-am gãsit înscris pe
o clãdire dãrãpãnatã cu trei ni-
veluri. În liniºtea nopþii îmi au-
zeam inima cum bate. N-am avut
curajul sã intru. Dar am plecat
mulþumit. Mai fãcusem un pas
spre Miona.

M-am întors la colþul strã-

zii.Taxiul nu mai era. Am pornit-o
pe jos. Dintr-un gang doi bãie-
þandri m-au atacat cu o rangã. L-
am pocnit pe primul ºi i-am pus
pe fugã. Aveam acum o rangã. Am
mãrit totuºi pasul. Devenisem
mai precaut.

Cam dupã vreo zece minute
am dat de-o staþie de taxiuri. M-
am aruncat într-unul din ele.

Am ajuns la hotel. Începuse
ploaia. Nu-mi era foame. Am dor-
mit neîntors pânã a doua zi.

*
A doua zi era duminicã. Pentru

mine, ziua cea mare.
Tot drumul mi s-a pãrut cã

taxiul abia se miºcã. Am gãsit
strada pustie. La lumina zilei arãta
deprimant, în paraginã. Am recu-
noscut de la distanþã clãdirea.
Cincizeci, patruzeci, treizeci de
metri. Am zãrit o bãtrânicã. ªedea
pe o piatrã în faþa unei curþi. Am
întrebat-o dacã o cunoaºte pe
Miona. S-a holbat la mine. Pânã
la urmã a cam înþeles ce vreau.
Nu, nimeni cu acel nume nu lo-
cuia pe strada aceea. M-am con-
trariat. Apoi, am priceput. Con-
fuzia venea de la mine. Întreba-
sem despre un personaj de pe
internet, ºi nu de un locatar al
strãzii. Am corectat întrebarea cu
numele ei real. Bãtrâna a arãtat
cu mâna undeva în spatele meu.
M-am întors sã vãd ce-mi aratã.
ªi am vãzut...

Din clãdirea Mionei ieºise
cineva. Dupã siluetã, o femeie.
Se îndrepta cu paºi repezi în di-
recþie opusã. N-am mai aºteptat
vreo confirmare. Am pornit dupã
ea. Întâi am fugit. Dupã câþiva
metri mi-am încetinit paºii. Am
început s-o studiez din spate.

Arãta perfect! Un mers fãcut
parcã sã defineascã femininul în
miºcare. Nãltuþã, trupul suplu,
mlãdios. Rochie închisã la culoare,
oarecum mulatã pe corp, destul
de lungã. Lãsa totuºi sã iasã în
evidenþã fineþea gleznelor ºi a
picioarelor, atât cât se vedea.
Pãrul nu i-l puteam vedea.

Ciudat, afarã nu era frig de-
loc. Cu toate astea,  avea pe cap
un fel de glugã.

N-am mai rãbdat. M-am dus
lângã ea.

Chipul îi era ºi el acoperit de
glugã. I-am zis hello ºi n-a reacþio-
nat. I-am spus cine sunt.

Abia atunci s-a oprit. Brusc.
A-ntors capul spre mine.

M-au strãpuns doi ochi negri,
fascinanþi. Parcã aruncau scântei
din bezna glugii. Dar, atât... Alt-
ceva nu mai putusem vedea.

�Oh, nu! Nu trebuia sã vii!
Pleacã, te rog, lasã-mã!� - s-a
auzit o voce tânguitoare.

ªi-a luat-o înainte grãbitã,
aproape alergând.

Trãiam din nou senzaþia de
împotrivire la viol.

Sã renunþ... nu puteam. ªi de
ce s-o fac? Cu ce greºisem?

Iar ea... oare de ce purta gluga
aia? Era cumva sub vreo inter-
dicþie religioasã? Sigur nu, doar
purta rochie. La musulmani, de
pildã, nu e permis aºa ceva, ºi-
apoi... i se vedeau gleznele... Oare
la budiºti cum o fi?!

M-am trezit din vãlmãºagul
gândurilor.

Am vãzut-o traversând în fugã.
Apoi, dispãrând dupã un colþ.

M-am repezit în stradã dupã
ea. N-aveam însã s-o mai ajung.

Nici mãcar pe celãlalt trotuar
n-aveam sã mai ajung...

4
În spital am stat ºase luni. Trei

luni la Delhi, restul în Bucureºti.
Au vrut sã mã aducã în þarã

dupã o lunã. În cãrucior, dar ori-
cum, transportabil. Am refuzat.
Eram mulþumit de modul cum eram
îngrijit de medicii indieni, dar,
desigur, nu ãsta era motivul pentru
care nu mã hotãram sã plec.

Am avut de dat ºi-o decla-
raþie. Când am putut sã scriu, am
dat-o. Evident cã ºoferul care mã
lovise n-avusese nicio vinã. Omul
mi-a sãrutat mâna.

Bani aveam suficienþi. Pri-
meam din þarã tot ce-aveam ne-
voie. Nu-mi lipsea nimic.

Oh, ba da! Îmi lipsea Miona.
Mã gândeam la ea zi ºi noapte.

Orice-ar fi fost sub gluga
aceea, acum era prea târziu. O
iubeam. Nimic nu m-ar fi mai pu-
tut face sã dau înapoi. O doream
a mea pe veci. O iubeam cu toatã
fiinþa mea.

Dar aveam de înfruntat clipã
de clipã senzaþiile unei grele su-
ferinþe. Insuportabilã situaþie, sã
nu mai ºtiu nimic de soarta ei.

Am cerut o carte de telefon.
Nu figura acolo. Am cãutat-o pe
internet. De pe site-ul literar îi dis-
pãruserã toate poeziile. ªi orice
urmã c-ar fi fost vreodatã pe-
acolo. I-am trimis mailuri dupã
mailuri. Îmi veneau numai mesaje
de respingere: adresã inexistentã.

Dupã trei luni eram capabil
sã fac primii paºi. Ajutat de-o cârjã.
Am cerut voie sã ies  din spital.
Doar câteva ore. Mi s-a permis,
dar numai însoþit. M-au dus de
mânã la un taxi.

Am ajuns în zona Mionei.
Spun zonã, fiindcã de stradã nu
mai putea fi vorba. Se demolase
tot. Niºte basculante uriaºe cãrau
molozul.

Am luat în calcul posibilitatea
unor imagini deformate. Nu cumva
vedeam prin geamurile taxiului
altceva decât realitatea?!

Am coborât. Nimic nu s-a
schimbat. Mi s-a fãcut rãu. M-
am prãbuºit în praf. M-au ridicat
ºi m-au dus înapoi la spital.

Am înþeles cã nu mai aveam
ce face acolo. Le-am spus sã mã
trimitã în þarã.

5
Acum sunt bine, refãcut fizic

complet.
Mi-am reluat ºi serviciul. Deo-

camdatã cu jumãtate de normã.
Nu de alta, dar am nevoie de

timp. De mult timp.
Zilnic recitesc corespondenþa

noastrã din trecut.
ªi-aºa mã cuprinde-un dor de

ea...
Apoi rãtãcesc pânã noaptea

târziu pe internet.
Iau toate site-urile literare la

rând.
Citesc cu atenþie fiecare

poezie.
În sinea mea încã mai cred în

ziua când voi întâlni ºi-o poezie
în care sã-mi regãsesc iubita...

Emil DOGARU
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 Delicata ºi discreta scriitoare
Ioana Stuparu parcã ne ºopteºte
în scris gândurile ºi trãirile inte-
rioare mânate de o pornire laun-
tricã în romane, exegeze, cronici
literare, reportaje, portrete,  prozã
scurtã, poezii, mai ales pentru
copii, scrieri despre întâlniri cu
scriitori ºi poeþi care ºi-au închi-
nat viaþa scrisului.

�Scriu de toate, atâta timp
cât izvorul inspiraþiei mã
poartã pe ale sale valuri. Scriu
ce ºi cum îmi dicteazã sufletul,
bobiþa de nisip iubitoare de se-
meni, mãrturisitoare de Dumne-
zeu. Scriu prozã scurtã, versuri,
cronici ale diverselor eveni-
mente, povestiri pentru copii.
Scriu în special pentru copiii
preºcolari povestiri în versuri,
la care am fãcut ºi ilustraþiile�,
mãrturiseºte autoarea.

Pe mine m-a þinut aproape de
ea o comuniune de suflet -  lumea
satului. Chipurile de oameni care-
i populeazã scrierile, acei oameni
din comuna natalã, Mârºani-Dolj,
îmi amintesc de iconele vechi ºi
îmi spun mai mult chiar decât ne
spune autoarea. Mã regãsec în
aceastã lume ºi pentru cã este
din zona geograficã apropiatã cu
comuna mea natalã, Þigãneºti-
Teleorman. Am trãiri asemãnã-
toare în multe privinþe cu autoa-
rea, dar pe primul loc rãmâne
aceastã strânsã legaturã sufle-
teascã cu locul în care ne-am
nãscut. Am simþit ºi eu ca ºi ea
cã nu poþi sã pãrãseºti locurile
natale din care ai luat o întreagã
lume în propria-þi fiinþã, fãrã sã
laºi �ceva� din tine acolo ºi acel
�ceva�, chiar dacã trãieºti peste
mãri ºi þãri, te cheamã mereu sã-l
revezi ºi sã simþi cã iarãºi face
parte din tine în aºa fel, de parcã
timpul interior a stat în loc. Nimeni
nu cunoaºte taina ce-l leagã pe
om de locul în care a scos primul

sunet, cel al sosirii pe acest pã-
mânt, într-un loc anume, unic
pentru fiecare. Din acest loc ºi
de la oamenii din mijlocul cãrora
te-ai înãlþat, ai plecat în lume ase-
menea apei care a luat forma va-
sului în care a fost pusã. Eu simt
la fel ca autoarea când ne spune
despre chemarea satului cã e  �un
foc lãuntric ce arde mocnit� ºi
�din când în când se aprinde ar-
zând cu flacãrã�.

Ioana Stuparu are în inimã un
robinet deschis din care curge
arzând dorul de satul natal ºi �se
lasã în voia dorului�, cum ne spu-
ne ea, întrebându-se: �De unde
acest DOR ce-i arde pe români?/
E viitura sfântã rãmasã din strã-
buni?/ E taina pomostitã în fun-
duri de fântâni?�

Firea calmã, blândã a autoa-
rei, privirea caldã, seninã ºi liniº-
titã a ochilor limpezi, nu te lasã
sã bãnuieºti de la început impe-
tuozitatea sentimentelor, entu-
ziasmul captivant, acel mãnunchi
de senzaþii ºi sentimente care îi
umplu întreaga fiinþã ºi care rãz-
bat din aceastã adevãratã frescã
a satului.

Astãzi se scrie mai puþin des-
pre lumea satului, poate ºi pentru
faptul cã, satul fiind într-o mãsu-
rã oarecare pãstrãtor al unor strã-
vechi obiceiuri ºi tradiþii, scrierile
ar putea fi învinuite de �sãmãnã-
torism�, depãºite, fiindcã nu bat
în ritmul scrierilor moderne. Dar
Ioana Stuparu reuºeºte sã ne
prezinte o lume nouã, veche de
când pãmântul, împletind tradiþia
cu elementele noi din lumea sa-
tului în detalii revelatoare ºi ne
face pãrtaºi la aceastã lume a scri-
erilor sale. Ea se întoarce cu dra-
goste la vatra satului în care a
vãzut lumina vieþii, la frumuseþile
ireversibile ale copilãriei ºi ado-
lescenþei, le imortalizezã ºi astfel
transformã realitãþile în perma-
nenþã înscriind satul drag în me-
moria cãrþilor sale, nemurindu-l.
Valoarea scrierilor pentru a le
transmite generaþiilor urmãtoare
va creºte în timp, deoarece  viaþa
satului este într-o grabnicã trans-
formare supusã dezvoltãrii galo-
pante a stiinþei ºi tehnicii. Lumea

satului trebuie sã þinã ºi ea pas
cu evoluþia lumii ºi prefacerile noi
pot trece ca un tãvãlug peste ci-
vilizaþia de acum. Chiar ºi azi,
când vorbim despre lumea de
acum 50-60 de ani, mai ales ti-
neretul, o percepe ca aparþinând
altui secol, datoritã ritmului rapid
al înnoirilor.

Autoarea are curajul ºi forþa
de a prezenta lumea satului cu
aparenta ei simplitate, dar com-
plexã în profunzime. Deºi timpul
real al evenimentelor este cel ac-
tual, adie un vânticel patriarhal
de care ne este atât de dor, mãrtu-
risit sau nu. Ne aduce aceastã lume
sub ochii noºtri ºi ne face pãrtaºi
la întâmplãrile care, adunate la-
olaltã, formeazã însãºi viaþa. Aºa
se încheagã viaþa în trilogia Oa-
meni de nisip (2006, Ed. Amurg
sentimental), roman al mârºãne-
nilor, dar ºi în proza scurtã din
volumul Grãdina care s-a suit
la cer (2007, Ed. Florile dalbe).
În acest volum sunt înmãnun-
cheate adevãrate crâmpeie de
viaþã vibrantã, care alcãtuiesc
existenþa din fãrâme de adevãr.
Sunt fapte simple ale vieþii de
toate zilele, dar din care cititorul
desprinde singur multe înþelesuri.
Povestirile nu au o ordine pre-
stabilitã, sunt ca un fel de puzzle.
Poþi începe lectura cu oricare po-
vestire doreºti ºi, de oriunde ai
lua-o, lumea satului se întregeºte
treptat ºi autoarea  ne poartã prin
aceastã lume cu condei sigur. Deºi
unele povestiri au caracter auto-
biografic, autoarea reuºeºte sã-
ºi gãseascã drum limpede ºi sigur
prin nostalgiile atotstãpânitoare
ºi sã ne dea o prozã autenticã. Amin-
tirile capãtã înþelesuri noi, privite
acum cu alþi ochi. Ea aude respi-
raþia satului, îi simte pulsul, îi trã-
ieºte toate miºcãrile, se conto-
peºte cu suflarea lui. Uneori, nu
faptul este subiectul, ci starea de
spirit. Astfel este întreg ritualul
de tãmâiere a pomilor fructiferi,
dupã care îi dau de pomanã �ca
sã aibe ºi ei acolo, în cer, grãdina
cu prune mãþãþãle, pârguite�.

Discursul sãu narativ se îm-
pleteºte armonios cu lirismul pro-
fund, esenþial. Farmecul lecturii

scrierilor sale se naºte din înþele-
sul ascuns pe care ne lasã pe noi,
cititorii, sã-l descoperim, sã pu-
tem înþelege mai multe decât ne
spune textul ºi sã putem alege.
Ne place pentru mesajul umanist,
cald pe care ni-l transmite, pentru
îndemnul discret de a descoperi
Adevãrul, Dreptatea, Frumosul.
Ne impresioneazã prin amãnun-
tul nud, prin prospeþimea trãiri-
lor, prin palpitul vieþii. Ne place
fiindcã  descoperim înþelepciu-
nea nativã a þãranului, o lume be-
neficã, lucruri de bun simþ, o lume
a satului care merge la esenþã,
nu îºi pierde vremea cu discuþii
inutile, cu fapte doar ca sã se afle
în treabã.

Autoarea nu cautã procedee
stilistice, preferã exprimarea sim-
plã, dar autenticã; ºi aceastã sim-
plitate este mai convingãtoare
decât orice metaforã. E remarca-
bilã strunirea cuvântului cu care
redã starea de spirit ºi dialogul
care dã viaþã scriiturii, schiþarea
portretelor din câteva linii vigu-
roase. Folosirea verbelor la tim-
pul prezent face ca povestirea sã
se desfãºoare în faþa noastrã ca
pe ecran. Imaginile ºi limbajul
sunt evocatoare, dupã tiparul
vârstei ºi în graiul local.

 Oamenii din satul natal îi dau
preþuirea cuvenitã Ioanei Stuparu,
Nicuþei Leu, cum o ºtiu de copil,
pentru dragostea ce le-o poartã
scriind despre satul lor. La sãrbã-
toarea �Fiii satului� a primit cu
bucurie diploma de Cetãþean de
onoare al comunei Mârºani.

Despre scrierile Ioanei Stu-
paru s-au spus ºi s-au scris multe
ºi bine cumpãnite cuvinte de apre-
ciere, dar eu m-am oprit la cuvin-
tele remarcabilei scriitoare Ceza-
rina  Adamescu:

Folosind limbajul specific
arealului oltenesc Ioana Stu-
paru dã farmec scriiturii ºi o
notã de autenticitate acestor
�bucãþi�, rupte din viaþã, cu
toate cã nu foloseºte multe mij-
loace de expresie, ci doar un
dialog viu, alert,  susþinut care
reliefeazã cu mãiestrie starea
sufleteascã a personajelor. De
asemenea, umorul sãnãtos ca ºi
firea mucalitã a unor figuri em-
blematice ale povestirilor dau
la ivealã o prozatoare de mar-
cã, viguroasã, spumoasã ºi
foarte plãcutã�.

Elena BUICÃ

IOANA STUPARU
un glas venit ca din str#buni
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Despre piesele unite în volu-
mul  apãrut în 2009 la editura Pa-
ralela 45 ºi  semnat de Matei Viº-
niec, autorul mãrturiseºte cã: �fac
parte/�/din aceeaºi familie de
cãutãri dramatice misterioase în
zona unde dragostea se întâlneºte
cu moartea. Iatã motivul pentru
care le-am alãturat ºi le-am incitat
oarecum sã dialogheze��

Prima dintre acestea, Fru-
moasa cãlãtorie a urºilor panda
povestitã de un saxofonist care
avea o iubitã la Frankfurt se
naºte în urma provocãrii din par-
tea unei idei, ideea unei poveºti
de dragoste care începe aºa, cu
un bãrbat trezindu-se diminea-
þa ºi descoperind o femeie fru-
moasã ºi necunoscutã în patul
sãu1 . Un subiect aparent rupt din
cotidian, dar care capãtã, prin
evoluþie, multiple valenþe simbo-
lice.

Textul debuteazã abrupt cu
sesizarea unei situaþii de fapt -
trezindu-se, un EL percepe, la
nivel senzitiv, o prezenþã strãinã,
ce-i modificã consistenþa pro-
priului univers: Încãpere în dez-
ordine. Un pat. Douã corpuri
abia profilate sub o cuverturã.
EL începe sã se miºte. Face efo-
rturi sã se trezeascã. Dintr-
odatã, ceva îl neliniºteºte. Simte
un parfum ciudat, necunoscut.
Deschide ochii, dar nu prea reu-
ºeºte sã-i þinã deschiºi. Închide
ochii ºi aºteaptã. Aude o respi-
raþie care nu-i a sa. Deschide
ochii din nou, întinde mâna ºi
atinge uºor celãlalt corp întins
lângã el. Stupefacþie. Închide
ochii, încercând sã readoarmã.
Nu reuºeºte. Redeschide ochii.
Trage încet cuvertura ºi priveºte
celãlalt corp: este o femeie.�
Enunþurile scurte, uneori ºocant
de scurte, fragmenteazã acþiu-
nea, imprimându-i un ritm lent,
de film vizionat în reluare. Astfel,
în doar câteva rânduri, Matei
Viºniec descrie preludiul unei
cãlãtorii, o aventurã a cunoaºte-
rii, a descoperirii celuilalt. O

aventurã care, deschisã de o
senzaþie olfactivã ºi punctatã  de
una vizualã, va continua - pe par-
cursul piesei - printr-un transfer
dinspre exterior spre interior.

Trezirea surprinsã în scena
iniþialã ºi evoluþia ulterioarã a
tramei pun întreaga piesã sub
semnul oniricului.

În dramaturgia lui Matei Viº-
niec, acesta apare în dublã ipos-
tazã: mai întâi ca motiv concret
în text ºi apoi ca stare, ca atmo-
sferã 2 ºi se pare cã în piesa în
discuþie, sunt actualizate ambele
ipostaze, mãrturie stând ºi amne-
zia totalã  de care suferã El în mo-
mentul în care se trezeºte. Simbo-
licã, în aceeaºi direcþie, poate fi
consideratã ºi prezenþa deºtep-
tãtorului care, pentru prima datã,
nu sunã. E ca ºi cum nu ar avea
putere în lumea în care se trezesc
cei doi, o lume care scapã legilor
lumii reale, o lume de dincolo de
timp. De fapt, mai întâi deºteptã-
torul e de negãsit - poate pentru
cã ...A intrat în pãmânt pe vecie
-  apoi apare, dar doar pentru a-
ºi dovedi inutilitatea , pentru cã
Ciudat. N-a sunat. ªi totuºi l-
am pus sã sune - mãrturiseºte Ea.
Putem presupune, astfel, cã nu
este vorba de o trezire obiºnuitã,
ci mai degrabã de o trezie, simbol
al unei stãri iniþiatice prin care
trece subiectul. 3

Trezia este urmatã de nevoia
de cunoaºtere, deci de o cãlãto-
rie. Nu una oarecare, ci o cãlãtorie
în nouã...nopþi. De ce nopþi?
Poate pentru cã noaptea este
imaginea inconºtientului, pen-
tru cã ea a dat naºtere somnului
ºi morþii, viselor ºi spaimelor,
duioºiei ºi înþelepciunii sau
poate pentru cã prezintã un du-
blu aspect, de întuneric în care
fermenteazã devenirea ºi de pre-
gãtire a zilei, când va þâºni lu-
mina vieþii.4 Am înclina mai

degrabã spre simbolistica ce în-
frãþeºte somnul cu moartea, îm-
plinirea în iubire având loc nu
aici, ci într-o altã lume, o lume în
care perfecþiunea este posibilã.

Cifrele care apar în negoci-
erea acestei cãlãtorii au, la rândul
lor, rol simbolic. Cifra ºapte, de
exemplu, îi smulge Ei o replicã
stranie la prima vedere: ªapte
nopþi e prea mult. Eºti prea la-
com. De ce? Pentru cã ºapte sim-
bolizeazã totalitatea spaþiului
ºi totalitatea timpului, repre-
zintã totalitatea universului în
miºcare, este expresia Cuvân-
tului Desãvârºit ºi deci al uni-
tãþii originare ºi, nu în ultimul
rând, este totuºi întrucâtva neli-
niºtitoare, cãci ea indicã trece-
rea de la cunoscut la necunos-
cut: s-a încheiat un ciclu - ce va
aduce urmãtorul?5 .

Citind piesa lui Matei Viºniec
într-o cheie ce implicã aventura
cunoaºterii, simbolistica ce i se
pliazã cel mai bine cifrei ºapte în
acest context, ar fi cea întâlnitã
în basme ºi legende, unde expri-
mã �cele ºapte etape ale evo-
luþiei, de la conºtiinþa corpului
fizic la cea a emoþiei, a inteligen-
þei, a intuiþiei, a spiritualitãþii, a
voinþei ºi, în final, conºtiinþa vie-
þii, care îndreaptã întreaga ac-
tivitate spre viaþa veºnicã.6

Cifra opt este aproape o via-
þã, spune Ea, deoarece simboli-
zeazã cifra echilibrului cosmic,
desãvârºirea, împlinirea 7 , însã
cea care se impune este cifra nouã.
Cele douã personaje ale textului
vor avea, astfel, la dispoziþie, nouã
nopþi pentru a se cunoaºte.

Cifra nouã, cifrã cu valoare
ritualã în scrierile homerice, poate
simboliza încununarea eforturi-
lor, desãvârºirea unei creaþii,
numãrul de etape pe care trebuie
sã le parcurgã sufletul pentru a
dobândi pacea veºnicã (la azteci)

sau este legatã de divinitãþile
nopþii, ale infernului ºi ale morþii.
De asemenea, nouã este cifra sfe-
relor cereºti ºi, în mod simetric,
este ºi cifra cercurilor din infern,
trimiþând la un ritual de trecere
spre dincolo, fie într-un drum as-
cendent, fie descendent, în cãu-
tarea împlinirii, a refacerii perechii
originare, a fantasticului întreg
primordial

Simbolistica ce pare - însã -
sã fie cel mai aproape de  piesa
lui Matei Viºniec este cea prin
care cifra nouã, anunþã deopo-
trivã un sfârºit ºi o reîncepere,
adicã o mutare pe alt plan, su-
bliniazã ideea de naºtere nouã
ºi de germinare, precum ºi cea
de moarte, ºi exprimã sfârºitul
unui ciclu, finalul unei curse, în-
chiderea unei verigi. Acest sens
este mãrturisit ºi de schimbul de
replici dintre personaje: EA:
Nouã. Foarte bine, adjudecat.
Dar dupã aceea n-ai sã-mi mai
ceri niciodatã nimic. /�/ EL:
Da, nouã nopþi ºi dupã aia�
niciodatã, nimic, pe cuvânt ºi
de hotãrârea lui, o hotãrâre cu
caracter implacabil: �Eu n-am sã
mai ies: Eu am sã te aºtept. Se
pare cã tot ceea ce conta pânã în
momentul încheierii târgului
dintre cei doi a încetat sã conteze.

Incitare la dialog
sau

despre iubire ca metafor# a ve[niciei
Motto: �Iubirea înseamnã a fi doi ºi a nu fi decât unul.

Un bãrbat ºi o femeie ce se topesc într-un înger.�
(Victor Hugo)

Cristina Bîndiu
(n. 09.07.1974, Vatra Moldoviþei)
Profesor de Limba ºi literatura
românã, Vatra Moldoviþei
Studii: Facultatea de Litere a Uni-
versitãþii �Al.I.Cuza� Iaºi
 Masterat: Literaturã românã
postbelicã, Universitatea �ªtefan
cel Mare� Suceava.
A obþinut numeroase premii la
concursuri literare naþionale ºi a
publicat în Oglinda literarã, Tânã-
rul scriitor, Arcada, Bucovina
literarã, Dor de dor, Convorbiri
literare, Nordlitera etc.

continuare în pag. 16
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Singura importantã e experienþa
lor, cãlãtoria lor împreunã.  Scena
premergãtoare primelor trei nopþi
- cea în care sunã telefonul, dar
EL nu rãspunde, lãsând robotul
sã preia mesajul - este semnifica-
tivã în acest sens. Dacã acceptãm
cã aventura celor doi îi va con-
duce spre mutarea spre alt plan -
cel al veºniciei - ºi dacã accep-
tãm veºnicia ca expresie a timpu-
lui infinit, alcãtuit din trecut, pre-
zent ºi viitor, acele prime trei nopþi
din piesã sugereazã trecutul,
ceea ce trebuie lãsat deoparte,
fiinþa materialã, grijile cotidiene.
(Chiar El spune la un moment
dat: M-am sãturat de mesajele
astea. Vreau sã fiu lãsat un pic
în pace)

Prima noapte  este ºi primul
pas în marea aventurã, al cãrei fi-
nal este prefigurat de cel puþin
douã amãnunte. Mai întâi, deºi
El îi dã, în glumã, cheia de la piv-
niþã, Ea reuºeºte sã intre în apar-
tamentul lui fãrã nici o problemã,
pentru cã, aºa cum însãºi mãrturi-
seºte, ºtiu sã deschid toate uºi-
le. Este poate singurul personaj
al lui Viºniec ce n-are nevoie de
cheie. Pentru cã ea poate pã-
trunde oricând ºi oriunde. Sã fie
moartea? E prima întrebare care
se naºte. Numai moartea e cea
care poate pãtrunde prin orice
uºã, numai ea nu poate fi opritã
de nici o convenþie.

Tot de convenþii fuge ºi El
atunci când refuzã sã rãspundã
vocii care-l strigã de dincolo de
uºã. Rãspunsul pe care-l trans-
mite, într-un târziu, prin interme-
diul Ei surprinde prin inedit:
Spune-le cã nu suntem deloc ni-
cãieri, ca o presimþire a ceea ce
va urma, a aneantizãrii, a evadãrii
din spaþiul strâmt al vieþii. Amin-
teºte, într-un fel de doctorul  Zer-
lendi (din nuvela lui Mircea Eli-
ade Secretele doctorului Honig-
berger) care gãseºte posibilitatea
de a evada din cotidian, de a trece
în Sambala pe baza tehnicii yo-
ghine, dar ºi de personajele din
�Pe strada Mântuleasa� (Lixan-
dru, Darvari, Borza) care cautã
un loc de trecere dincolo, pe ce-
lãlalt tãrâm, mai exact peºtera as-
cunsã sub pãmânt în care a dis-
pãrut Iozi, fiul rabinului de pe
Calea Moºilor.  EL, personajul lui

Viºniec, nu mai are nevoie sã ca-
ute. Locul de trecere e chiar în
apartamentul lui. Însã aceastã
funcþie simbolicã nu poate fi ac-
tivatã oricând ºi oricum, ci numai
dupã ce El alege sã închidã uºa.
O uºã de care nu mai poate trece
nimeni timp de nouã zile. Doar
Ea, cea care ºtie sã deschidã toate
uºile, singura care poate cãlãtori
între cele douã lumi. Deºi, impre-
sia care se creeazã este cã ea nu
cãlãtoreºte, ci existã pur ºi sim-
plu în ambele spaþii.

Cea de-a doua noapte stã sub
semnul sunetului a. Sunetul - se
noteazã în Dicþionarul de sim-
boluri 8  - este la originea  cos-
mosului�, pentru cã, dacã verbul
Cuvântul, produce universul, o
face prin efectul vibraþiilor rit-
mice ale sunetului primordial.

Punerea unei nopþi întregi
sub semnul lui a echivaleazã, ast-
fel, cu o noapte în care se naºte
un nou univers, sub impulsul
unui sunet. Nu întâmplãtor, însã,
sunetul ales este a. Mai întâi
pentru cã este o vocalã, iar  dupã
pãrerea lui Gershom G. Scholem,
vocalele reprezintã psihicul în
opoziþie cu trupul, figurat prin
consoane 9 . Noua lume creatã de
cei doi - singura posibilã pentru
a-ºi atinge scopul: cunoaºterea
celuilalt ºi refacerea întregului
originar - pare sã fie o lume a spi-
ritului, o lume în care comuni-
carea suferã o transfigurare. Re-
dusã iniþial la un sunet - a - care
poate transmite absolut orice,
comunicarea devine, încetul cu
încetul, pe parcursul nopþii, inte-
rioarã. Ca ºi cum înþelegerea din-
tre cei doi s-ar realiza acum la un
alt nivel, superior.

Despre a se spune cã îmbrã-
þiºeazã toate lucrurile, aºa cã,
stãpânindu-l, vei stãpâni univer-
sul infinit. Cele douã personaje
par sã se transforme, prin asimi-
larea ºi interiorizarea lui a, în zeii
propriei lumi, o lume care se naºte
din interiorul lor, care va evolua
conform legilor care-i leagã pe ei,
care va fi populatã de propriile
spaime ºi de propriile victorii.
Universul uman devine pur ºi
simplu Univers. Sãmânþa infini-
tului din om începe a rodi, a crea,
a creºte ºi a lua în stãpânire.

ªi ajungem în noaptea a treia.
Ultima noapte a trecutului. ªi

pentru a întãri, parcã, aceastã idee,
coordonatele pe care se desfã-
ºoarã þin de teritoriul amintirii:
tocinelul - o mâncare ale cãrei
arome þin de copilãrie - ºi poves-
tea grãdinii cu pomi, plantaþi
câte unul pentru fiecare copil
nãscut. Douã coordonate care
construiesc ultima redutã a tre-
cutului. Grãdina este simbolul
Raiului pãmântesc, al Cosmo-
sului al cãrui centru este, al Pa-
radisului celest pe care îl întru-
chipeazã, al stãrilor spirituale
care corespund ºederilor în Pa-
radis. Grãdina evocatã de EL
este una specialã, deoarece se
constituie, la rândul ei, într-o di-
mensiune a veºniciei, a renaºterii
permanente. Pomii plantaþi acolo,
câte unul pentru fiecare copil
nãscut, se substituie - ca într-un
fel de magie - persoanelor reale
(cred cã mama n-avea neapãrat
nevoie sã ne vadã, nici pe mine,
nici pe fraþii mei� - mãrturiseºte
EL - Noi nu-i lipsim prea mult.
Pentru cã suntem cu toþii acolo,
în grãdinã. Suntem mereu, me-
reu acolo, în grãdinã. Mama e
atât de obiºnuitã sã-ºi petreacã
vremea pe verandã, privind co-
pacii, privindu-ne pe noi, aºtep-
tând ca fiecare dintre noi sã facã
fructe, încât�). Arborii nu sunt
aleºi la întâmplare, ci trebuie sã
acopere - prin perioada lor de ve-
getaþie, tot anul. Astfel, începe
cu cireºul (simbolistica înfloririi
lui mergând de la imaginea
prosperitãþii ºi a fericirii pã-
mânteºti, care sunt, de fapt,/�/
prefigurãri ale beatitudinii a-
temporale pânã la cea de moarte
idealã, detaºatã de bunurile
acestei lumi ºi de precaritatea
existenþei 10), continuã cu prunul
(a cãrui floare este legatã ºi de
ideea nemuririi), cu caisul (ce
simbolizeazã în  cultura chinezã
femeile frumoase), pãrul (Simbol
al caracterului efemer al exis-
tenþei 11 ), mãrul, nucul (legat, în
tradiþia greacã, de darul profe-
þiei), pentru a se finaliza cu bradul
(una din variantele cele mai
frecvente ale Pomului vieþii ºi
ale Arborelui cosmic/�/ Sim-
bolizeazã viaþa veºnicã, tinere-
þea ºi vigoarea, mândria, cura-
jul ºi verticalitatea, numit de
Shopenhauer, Copac al voinþei
de a trãi 12 ).

Un arbore aparte în acea grã-
dinã este abanosul, esenþã exo-
ticã, destinat unei surori ce va
ajunge balerinã, care creºte atât
de încet încât pare cã-i un copil
care se tot învârte de-a buºilea
prin jurul casei ºi a cãrui simbo-
listicã se leagã de cea a infernu-
lui ºi a trecerii prin tenebre 13.

Se cuvine sã ne oprim asupra
simbolisticii mãrului, plantat la
naºterea personajului nostru.
Acest arbore este un pom din
Cealaltã Lume14, în timp ce fruc-
tul sãu simbolizeazã �un mijloc
al cunoaºterii, care este când
fructul Arborelui Vieþii, când cel
al Arborelui ºtiinþei binelui ºi-
a rãului: cunoaºterea unitivã
conferind nemurirea, sau cu-
noaºterea distinctivã determi-
nând cãderea15. Mama se hrã-
neºte cu fructele mãrului - ca ºi
cu celelalte fructe din grãdinã
(ne mãnâncã pe ascuns, pentru
a  ne compensa absenþa) - ºi ast-
fel va deveni tributarã eternitãþii,
pentru cã el, mãrul, este un fruct
care întreþine tinereþea, un sim-
bol al reînnoirii ºi al veºnicei
prospeþimi 16.

Grãdina actualizeazã, din
perspectiva oferitã de piesa lui
Matei Viºniec, valorile unei lumi
paralele, o lume care, prin arborii
sãi, leagã cerul de pãmânt, spiri-
tul de materie, aducând un elo-
giu vieþii în continuã evoluþie, în
ascensiune spre cer, ºi, nu în ulti-
mul rând, o lume care asigurã
veºnicia pentru cei întrupaþi de
arborii ei.

Triada prezentului, alcãtuitã
din a patra, a cincea ºi a ºasea
noapte, debuteazã cu  primirea
unui cadou straniu: o colivie în
care este închis un animal care
nu poate fi vãzut (poþi sã-i pri-
veºti doar prezenþa), veºnic ne-
sãtul (Sã ºtii însã cã mãnâncã
foarte mult� Trebuie hrãnit la
fiecare patru ore), ce nu se
miºcã decât dacã este protejat
de întuneric ºi care face pui din
cauza luminii. Puii se lasã mân-
gâiaþi în primele douã-trei minute
de viaþã, trebuie separaþi imediat
de mama lor fiindcã altfel...mor ºi
au o memorie incredibilã: dacã
le spui o poveste, toþi nou-nãs-
cuþii care apar pe lume dupã
aceea pot sã þi-o repete cuvânt

continuare în pag. 17
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cu cuvânt.
Animalul fantastic nu pare ni-

mic altceva decât imaginea Tim-
pului veºnic, a timpului care nu
poate fi vãzut dar ai cãrui pui,
simbolizând viitorul, pot muri
uciºi de prezent ºi au memoria
fantasticã a trecutului concentrat
într-o poveste. Lumina, expresia
unor forþe fecundatoare urani-
ene are extraordinara putere de a
face sã se nascã viitorul. Despre
puterea de fecundare a luminii
vorbeºte ºi J.-P. Roux citând mãr-
turia unui cãlugãr tibetan potrivit
cãruia oamenii de la începutul
vremurilor se înmulþeau cu aju-
torul unei lumini care emana din
trupul bãrbatului ºi pãtrundea în
matricea femeii fecundând-o17.
Astfel, Timpul devine entitate fe-
mininã, fecundat de lumina Uni-
versului, a Spaþiului privit ca o
entitate masculinã.  Dacã Timpul
ºi Spaþiul oamenilor sunt expresii
ale unor limite, din împerecherea
lor se va naºte veºnicia, pentru
cã lumina le va oferi negaþia,
transformându-i în nemãrginire.

Lumina poate simboliza ºi
moartea, prin faptul cã, desprins
de lumea materialã, omul gãseºte,
prin moarte, lumina  veºnicã a spi-
ritului.

Faptul cã poþi vorbi cu puii -
viitorul - numai în timpul eclip-
selor trimite, din nou, la simbo-
lismul ciclicitãþii, eclipsa înfãþi-
ºându-se, în general, drept ves-
titoarea unor perturbãri de di-
mensiunea cataclismelor ce au
loc la sfârºitul unui ciclu ºi ne-
cesitã o intervenþie sau un act
de compensaþie ori penitenþã, în
vederea venirii unui nou ciclu18.

A cincea noapte, cea din mij-
loc, puncteazã momentul ce ini-
þiazã trecerea. Elemente ritualice,
costumul, pantofii, cãmaºa, cra-
vata sunt gata pregãtite - poate
chiar de EA, ni se sugereazã. În
acelaºi timp, simþurile lui sunt as-
cuþite la maximum. Au scãpat li-
mitãrilor obiºnuite ºi percep ori-
ce miºcare, orice sunet, chiar ºi
tãcerea (Chiar ºi atunci când
toatã lumea tace, o aud cum
tace) sau singurãtatea (Simþi
cum s-a instalat singurãtatea
între ei?). În acest moment, El
aminteºte de Liviu, din Negus-
torul de timp, care, primind ca-

dou o ultimã zi, percepe toate
amãnuntele existenþei într-un
registru acut.

Tot element ritualic este ºi
oglinda, echivalent al sufletului
care reflectã realitatea rãsfrântã
în sine. Privind în oglindã, EL
participã la frumuseþea spre care
se deschide.

Cea de-a ºasea noapte este
marcatã de încãlcarea unor în-
þelegeri. Pentru prima datã de
când a început aventura lor în
doi, EL îºi ia scrisorile din cutia
de scrisori ºi ascultã mesajele
înregistrate pe robot. E însã deja
prea târziu. Singura cu care mai
poate comunica este EA. EA, care
nu va mai veni în seara aceea, EA
care îi cere sã punã înapoi cores-
pondenþa în cutia cu scrisori ºi
care,la sfârºitul fiecãrui mesaj, îl
roagã sã nu-l asculte din nou. Fi-
ecare nouã ascultare echivaleazã
cu o trãdare. ªi, la fel ca în basme,
trãdarea are loc de trei ori.

Ea nu vine pentru cã lipsa ei
face parte din ritual. EL trebuie
sã înþeleagã singur. Realitatea nu
mai existã, cel puþin nu cea pe
care o ºtie el (N-ai sã regãseºti
niciodatã nici cafeneaua lui
Kiki, nici altceva... Renunþã sã
mai cauþi, bine?). ªi pentru asta
are nevoie sã înveþe sã asculte
tãcerea, liniºtea. Învaþã sã as-
culte... moartea. (ªase este un nu-
mãr nefast, iar ziua a ºasea este
ºi ziua morþii 19).

A ºaptea noapte - ºapte fiind
considerat un numãr fast, al de-
sãvârºirii - aduce în prim-plan
imaginea androginului, fiinþã
dublã având, în acelaºi timp,
atributele celor douã sexe, încã
unite, dar pe punctul de a se
separa 20. EL a fost înghiþit de
timp, iar acesta - devenind divi-
nitate bisexualã -  a început sã se
înmulþeascã la infinit, fiecare cli-
pã  începând sã facã dragoste
cu mirosul meu, cu umbra mea,
cu respiraþia mea, cu bãtãile
inimii mele - mãrturiseºte EL. ªi
cum spun ceva se acupleazã cu
vorbele mele... Dacã mã privesc
în oglindã, se iubesc cu imagi-
nea mea. Reluat, la infinit, în fie-
care din puii puilor misteriosului
animal, EL devine nemãrginire. O
nemãrginire care se simte incom-
pletã, care are nevoie de EA.

Androginia, ca semn al totali-

tãþii, apare atât la sfârºitul, cât
ºi la începutul lumii. Timpul,
timpul Lui, s-a sfârºit, ºi începe
un timp nou, care se naºte din
sine însuºi. Urmeazã EL, care tin-
de la refacerea întregului ome-
nesc originar (pentru cã, bãrba-
tul ºi femeia aveau, în forma lor
primitivã, potrivit unei tradiþii,
un singur trup înzestrat cu douã
feþe; Dumnezeu l-a despãrþit
dând fiecãruia câte un spate.21

Aceeaºi imagine este evoca-
tã ºi în scena nopþii a opta,  scena
cãsãtoriei, care are drept þel în-
cercarea de a deveni unul singur,
de  a recupera androginia iniþialã
ºi, astfel, de a cãpãta perfecþiu-
nea spiritualã. Aruncarea în gol
din finalul scenei  simbolizeazã
nu o sinucidere, ci o trecere în
lumea de dincolo, - evocatã în
cea de-a noua noapte - o lume
oniricã, o lume în care amândoi
viseazã acelaºi vis, în care, trep-
tat, vor avea acelaºi glas, vor pri-
vi cu aceiaºi ochi, vor auzi ca ºi
când ar avea acelaºi auz. Unitatea
originarã a fost refãcutã ºi va
dura o veºnicie. Pânã când... va
suna, din nou, deºteptãtorul.
Pentru o viaþã viitoare nãscutã
din  iubirile copilãriei. (EA: Care-
i animalul pe care-l îndrãgeai
cel mai mult când erai copil?
EL: Ursul panda. EA: Spune-mi
numele unui oraº unde þi-ar fi
plãcut sã trãieºti. EL: Frankfurt.
E acolo o frumoasã grãdinã
zoologicã. EA: Bine. Atunci în
viaþa ta viitoare vei fi un urs
panda. EL: ªi tu? EA: Eu voi veni
sã te vizitez la Frankfurt), care
o va continua, într-un fel, pe cea
tocmai sfârºitã, pentru cã, de ce
sã nu recunoaºtem, cãlãtoria o-
mului prin viaþã  nu este altceva
decât o cãutare permanentã a pe-
rechii care l-ar ajuta sã refacã  în-
tregul originar, o cãutare care tre-
buie finalizatã,  indiferent de câte
vieþi va avea nevoie pentru acest
lucru. (Ideea  apare ºi în Adam ºi
Eva al lui Liviu Rebreanu, în care
cei doi au nevoie de ºapte vieþi
succesive în care se cautã unul
pe celãlalt, deºi îi despart obsta-
cole insurmontabile, ºi a cãror
aventurã se terminã, în timpul
celei de-a ºaptea vieþi, tot prin
moarte)  De ce? Pentru cã altfel
nu va avea acces la veºnicie, la
perfecþiune, la Adevãr.

Dimineaþa de dupã ultima
noapte are rol de epilog. Sesizând
lipsa îndelungatã a celui care pare
sã fie personajul nostru ºi alertaþi
de un miros care nu-i un miros
normal, locatarii anunþã poliþia
ºi, sub supravegherea acesteia
deschid uºa. Saxofonistul nu mai
e. Trecerea spre lumea de din-
colo e totalã. Se simte doar un
miros puternic de mere ºi se aude,
poate, un saxofon în depãrtare
- poate chiar în Frankfurt. Cu
toate acestea, dimineaþa aceasta
marcheazã un nou început. Înce-
putul unei alte cãlãtorii. Pentru
prima datã, se întâlnesc domni-
ºoara Varga ºi domnul Morticelli,
predestinaþi, la rândul lor, sã refa-
cã perechea originarã.

De ce  în viaþa viitoare EL se
va întrupa într-un urs panda?
Poate pentru cã ursul simboli-
zeazã, în tradiþiile unor popoare,
strãmoºul speciei omeneºti�

*
Cea de-a doua piesã a volu-

mului, al doilea participant la dia-
logul despre iubire, este Femeia-
þintã ºi cei zece amanþi, despre
care autorul mãrturiseºte cã este,
într-un fel, un omagiu adus a-
cestui spaþiu magic al Proven-
þei, precum  ºi saltimbancilor...
În acelaºi timp, însã, persona-
jele pe care le-am creat vin ºi
dintr-o lume pe care am cunos-
cut-o în copilãrie într-un alt
spaþiu magic, ºi anume în oraºul
meu natal, Rãdãuþi.

De data aceasta, totul stã sub
semnul lui zece,  care are sensul
de totalitate, de desãvârºire, de
întoarcere la unitate dupã des-
fãºurarea ciclului primelor
nouã numere, simbolul creaþiei
universale22  iar trama  se supune
povestirii ºi povestitorului.

Povestitorul - spune Jean
Claude-Carriere23  - are o singu-
rã ambiþie: sã fie nevoie de el.
Ca de un þãran ori de un brutar.
Nici mai mult nici mai puþin.
Misiunea povestitorului nostru
este simplã: trebuie sã afle rãs-
punsul la o întrebare fundamen-
talã, pusã în stilul lui Hamlet:
Suntem mai degrabã pantofi sau
mai degrabã umbrele?, întreba-
re de care se leagã însãºi destinul
lui ca povestitor: ªtiþi, problema
fundamentalã a povestitorului
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este dacã lumea poate sau nu
sã fie povestitã de cãtre o um-
brelã.

De ce pantofi? ªi în ce fel
existenþa umanã poate fi definitã
prin acest obiect?

Umbla încãlþat, înseamnã a
lua în stãpânire pãmântul
constatã Jean Servier în Les
Portes de l�Année 24. Pantoful
este considerat a fi simbolul cã-
lãtorului, atât în lumea aceasta,
cât ºi spre lumea cealaltã, dar ºi
dovadã a identitãþii persoanei (în
Cenuºãreasa, de exemplu), des-
tinul fiind indisolubil legat de e-
xistenþa sau inexistenþa acestui
obiect de îmbrãcãminte.

Umbrela  poate fi de douã fe-
luri: umbrelã de ploaie ºi umbrelã
de soare. Cea de ploaie  sugerea-
zã însingurarea ºi protecþia, iar
adãpostirea sub ea înseamnã fu-
ga de realitate ºi de rãspunderi,
reducerea demnitãþii, a indepen-
denþei ºi a potenþialului de via-
þã25. Cea de soare este un simbol
al cerului ºi este consideratã,
în întreaga Asie, un însemn real.26

Cert e cã, indiferent de folosirea
ei utilitarã, umbrela este un sim-
bol de protecþie, fie cã protejeazã
de ploaie, fie cã adãposteºte de
fierbinþeala soarelui.

Astfel, umbrela ºi pantoful,
sunt simboluri contrare: dacã
pantoful trimite la perspectivã
largã, chiar la pluriperspectivism,
umbrela actualizeazã sensuri de
limitare, abstragere.  Atitudinea
personajelor este diferitã. Dacã
Povestitorul ºi Animalul care
seamãnã perfect cu omul ple-
deazã pentru memoria de tip
umbrelã, restul personajelor
trãiesc o existenþã de tip umbrelã,
o existenþã dirijatã de dictonul
Carpe diem!  Cei doi fac parte din
alte lumi: Animalul care seamãnã
perfect cu omul vine din apã, du-
pã o mie de ani, trãieºte o mie de
ani între oameni, pentru a pleca
din nou. Povestitorul este ins-
tanþa divinã care trebuie sã-ºi
conducã propriul univers, sã-ºi
facã personajele sã se miºte, sã
simtã, sã trãiascã. ªi nu poþi da
viaþã având o perspectivã limi-
tatã asupra ei.

Spaþiul conturat este unul
magic, mai mult, un spaþiu care
tinde spre fantastic: un bâlci. În

centrul acestui spaþiu se aflã Ca-
sa Ororilor, care soseºte în oraº
odatã cu circul. Casa aceasta
aminteºte de Bucureºtiul sacru
al lui Mircea Eliade27, un loc ma-
gic de unde nu se poate ieºi uºor
- ci doar dacã laºi pe cineva în
loc -, ºi care scapã dimensiunii
reale a timpului ºi spaþiului. Nici-
odatã nu reuºim sã aflãm câte
camere are acea Casã a Ororilor.
Existã, însã, cu siguranþã, o ca-
merã a vidului - ºi unde locuieºte,
ca unic locatar, povestitorul -, o
camerã a spânzuraþilor, o camerã
a îngerilor cu urechea tãiatã, o
camerã a mistralului, o camerã a
capetelor retezate. Persoane care
intrã în ea nu mai ies, ca acea pe-
reche de tineri despre care nu s-
a mai aflat nimic, sau sunt gãsite
la sute de kilometri peste ceva
timp, cum ar fi poliþistul. Expli-
caþia ce se oferã este simplã: po-
liþistul a jucat cãrþi în camera vi-
dului, pierzând noþiunea spaþiu-
lui ºi timpului, asemenea lui Ga-
vrilescu din nuvela lui Mircea
Eliade La Þigãnci. ªi tot aseme-
nea lui, probabil cã poliþistul a
reuºit sã pãrãseascã acea casã a
ororilor prin refuzul de a recu-
noaºte dimensiunea magicã a lo-
cului. S-ar putea crede, pãstrând
direcþia  argumentãrii, cã cei doi
tineri nu au mai vrut sã iasã, de-
oarece li s-a oferit spaþiul magic
perfect pentru a-ºi împlini iubirea.

Între personajele care popu-
leazã aceastã lume se remarcã
Femeia cu un cuþit înfipt în ochiul
stâng  ce face un cuplu Aruncã-
torul de cuþite sau Tony Galantul.
Povestea lor de dragoste este cea
care pune lumea magicã a bâl-
ciului în miºcare.  ªi asta datoritã
faptului cã, dacã în piesa ante-
rioarã a volumului EL ºi EA re-
uºesc sã refacã întregul originar,
de data aceasta perechea nu mai
este perfectã. Pentru ca cei doi
sã trãiascã senzaþia de împlinire,
femeia are nevoie sã plece, în fie-
care searã, pentru a face dragoste
cu zece amanþi. Situaþia aminteºte
de blestemele din basmele româ-
neºti, mai exact de blestemul de
a nu fi mulþumit niciodatã, de a
tinde mereu la perfecþiune, de a
trãi dorul de desãvârºire.  Pleca-
rea are ºi ea un resort magic: pã-
trunderea unuia din viitorii a-
manþi în spaþiul sacru deschide

uºile, elibereazã Femeia.
Aceasta pleacã sã-ºi îndepli-

neascã ritualul. Pentru asta are
nevoie de o serie de obiecte ritu-
alice: rochia roºie, pantofii roºii
ºi cerceii de argint - pe care ºi le
pune doar pentru amanþii ei. Sim-
bol fundamental al principiului
vital, culoarea roºie este asociatã
aici cu argintul, simbol al puritãþii
ºi al purificãrii. Dacã adãugãm ºi
imaginea - monstruoasã - a Femeii
cu un cuþit înfipt în ochiul stâng
se contureazã niºte personaje
mitologice: ielele sau Muma Pã-
durii. Atunci când  le apar în faþã
bãrbaþilor, acestea sunt de o fru-
museþe irealã, magicã, dar, când
magia este ruptã, aspectul lor
monstruos îngrozeºte. La fel ca
ºi Femeia cu un cuþit înfipt în
ochiul stâng, ºi ele au nevoie de
dragoste pentru a se simþi împli-
nite, iar efectele pe care le au asu-
pra bãrbaþilor sunt identice: toþi
suferã de amnezie ºi retrãiesc,
mereu, senzaþiile profunde din
timpul  actului de dragoste (În
împrejurimile oraºului, mai
multe persoane - e vorba de bãr-
baþi între ºaisprezece ºi ºapte-
zeci ºi ºese de ani - au fost gãsiþi
rãtãcind pe câmpurile cu lavan-
dã, cu o expresie de beatitudine
pe chipurile lor). Ceea ce în-
seamnã cã personajul nostru  nu
face parte din lumea aceasta, ci
din cealaltã lume. Fãcând dra-
goste cu zece amanþi, îmbrãcatã
în rochia roºie, cu pantofi roºii,
cu cercei de argint, ea redesco-
perã viaþa, senzaþia de viu ºi se
purificã  de gustul rece al morþii.
Amanþii sãi, însã, rãmân cu dorul
de absolut, de nemurire pe care
îl simt în corpul ce li se oferã.

Dragostea nu mai este de da-
ta asta un ritual de trecere în lu-
mea perfecþiunii, a  absolutului,
ci o tendinþã de regãsire a fiorului
vieþii.
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