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Dragi cititori, dragi colaboratori
şi dragi viitori colaboratori,

Alternanţe reuneşte în paginile ei exclusiv creaţii literare şi de artă din toate
părţile lumii, cu precădere însă din Ţară. În cuprinsul ei vor alterna poezia,
eseul, critica, proza, teatrul însoţite de lucrări grafice şi de pictură ale celor
mai aleşi reprezentanţi ai ei. Ea se va profila treptat pe tematici anunţate în
prealabil, încât cei interesaţi să-şi poată pregăti din vreme materialul dorit.
Colegiul de redacţie al revistei nu îşi asumă răspunderea pentru orientările și
opiniile colaboratorilor săi. Ea rămâne deschisă tuturor celor aflaţi în Ţară,

însă şi celor din afara ei, încercând astfel să ofere o panoramă cât mai
cuprinzătoare a creatorilor reuniţi în paginile ei. Sperăm că în momentul
când vor primi revista, atât cei care au colaborat la numerele ei, cât şi cei

interesaţi de o colaborare să ne trimită în continuare materialele lor cele mai
reprezentative. Numărul acesta al revistei continuă publicarea sistematică a
traducerilor, din şi în limba română, din şi în limba germană, bineînțeles că

nu numai. În acest sens, invităm colegii traducători la colaborare.

Redacţia
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DORIN TUDORAN

CARTEA

mii de ani am citit
– toate cărțile lumii –
amânând clipa în care
voi adăuga lumii
propria mea carte.

 
am tras de timp
mileniu după mileniu
recitind toate cărțile lumii
doar spre a nu vedea cum se naște
propria mea carte.

 
limbile tuturor neamurilor
se deschideau privirii mele
atinse parcă de iarba fiarelor
așa că nu mi-a scăpat
nicio carte a lumii.

 
când a trebuit să adaug lumii
propria mea carte
toate cărțile lumii au dispărut
și cartea mea a rămas
cumplit de singură.

 
am înțeles atunci
că nu există alte cărți
există doar Cartea mea
cu milionele ei de ani
între pagini.

11 SEPTEMBRIE 2001

am uitat totul
despre marii poeți ai lumii.
cărțile lor au migrat
într-o singură imagine:
chipul lui dumnezeu.
cu cât îl caut  mai atent
cu atât dispare mai repede.
privesc.

Cartea cu pagini de apă
© Dorin Tudoran



în mod sigur
voi scrie cândva
un ghid turistic
căci am deja prefața:

 
îmblânzită de moarte
viața este o pisicuță
care se visează
leoaică.

FIGURA ETHYMOLOGICA

 
Îmi scrie din nou Tecumseh
conducătorul bravului popor
al Shawneelor:

 
“Live a good life,   singa longsong,  die a quietdeath.”

 
Întorc pe partea cealaltă
frunza pe care e scris mesajul
și-i răspund prietenului Tecumseh
conducătorul bravului popor
al Shawneelor:

 
Some lives ago, a death ahead

(Dinvolumulpecaledeasenaște Death–ByInvitationOnly)

”Mulți ani după aceea, în fața plutonului de
execuție, colonelul Aureliano Buendía avea să-și
amintească de după-amiaza îndepărtată, când tatăl
său l-a dus să facă cunoștință cu gheața.” Gabriel
García Márquez (Este chiar mâna mea, “făcând
cunoștință cu gheața” de la celebrul bar/restaurant
“La Cueva”, unde se întâlneau cândva membrii
Grupului Barranquilla. Fotografia a fost realizată
de dna ambasador Maria Sipoș. Mulțumiri reînnoite.)

LA NORD ȘI LA SUD

mă simt asemenea șenilei de tanc –
tot ce strivesc devine istorie.

 
la nord de Río Negro
oamenii traversează viața
spre moarte
în bărci lungi și subțiri.

 
vâslesc doar cu mâinile
vâslele rămân acasă –
lemnul pentru cruci
este foarte scump.

 
la sud de Río Grande del Norte
moartea traversează oamenii
peste munți
ținându-i de mâini
până învață drumul vieții.

66
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DAN ANGHELESCU

Vintilă Horia - Credinţă şi Cunoaştere

se dedică lui Cristian Bădiliţă

Motto:   O, Doamne, nu Te-am căutat atât/. ./
                                Spre a fi înţeles, cât pentru a înţelege. . .                    

(Sfântul Francisc din Assisi)

Un fapt editorial de excepţie s-a produs în
primele luni ale anului 2017. Sub îngrijirea doam-
nei  Silvia Colfescu, editura Vremea adăuga la valo-
roasa serie de autor dedicată lui Vintilă Horia un
amplu şi erudit eseu intitulat Crucea. Tradusă de
Ileana Cantuniari, prefaţată de Radu Preda, cartea
devenea un eveniment şi prin faptul că, în agitata –
şi nu tocmai primitoarea – noastră actualitate,
bibliografia unicului român câştigător al premiului
Goncourt se îmbogăţea cu încă o valoroasă scriere
inedită. Cel ce descoperise în arhivele horiene de la
Collado Villalba (Spania) dactilograma eseului,
Cristian Bădiliţă, atenţiona asupra acestei apariţii,
oferind şi informaţii importante. Numele descope-
ritorului se regăsea şi printre cei cărora li s-a datorat
desfăşurarea manifestărilor dedicate sărbătoririi
centenarului Vintilă Horia în 2015. Tot el, în tan-
dem cu Silvia Colfescu, editase Memoriile unui fost
Săgetător şi, la aceeaşi editură, Vremea, alături de
academicianul Basarab Nicolescu, publica, sub titlul
În căutarea Omului Total, „actele colocviului Vintilă

Horia: o sută de ani de la naştere”. Din neobositele
lui investigaţii se anunţă, în pregătire, încă o carte
inedită: Vintilă Horia, Jurnal de sfârşit de ciclu.

Potrivit informaţiilor pe care le-a pus în
circulaţie, după apariţia eseului Crucea, textul a fost
elaborat la solicitarea editorului Michel Random
pentru o colecţie specială (Les symboles),
coordonată de acesta la editura Le Félin din Paris.
Însă, prin ruptura intervenită între Michel Random
şi editură,   publicarea a fost abandonată, dactilogra-
ma rătăcindu-se în arhive.

Lapidare, consideraţiile lui Cristian Bădiliţă
asupra textului au apărut, nu tocmai firesc, pe căi
colaterale şi nu în paginile cărţii. Trecem peste acest
(nu chiar un) amănunt şi le reproducem fragmentar.
Este subliniat caracterul personal, horian al eseului
ce se situează dincolo de orice influenţă culturală şi
teologică. „Vintilă Horia, scrie comentatorul, abor-
dează simbolismul Crucii frontal, într-un demers
deopotrivă polemic (împotriva moliciunii, a dezin-
tegrării spiritualităţii occidentale) şi apologetic
(Crucea este un simbol viu, care poate resuscita
virtuţile noastre spirituale). În al doilea rând, se mai
spune, trebuie amintită ambianţa guénoniană în
care a fost redactat acest text. Din mărturiile pe care
le-am obţinut de la Theodor Cazaban, Paul Barbă-
neagră, Basarab Nicolescu, Monica Lovinescu,
Virgil Ierunca reiese faptul că autorul capodoperei
Dumnezeu s-a născut în exil devenise, cu timpul, tot
mai apropiat de paradigma de gândire şi interpre-
tare a lui Guénon, frecventând, între altele, şi cercul
de ezoterişti din apartamentul lui Paul Barbăneagră
de la Paris. Nu întâmplător ultimul său Jurnal se
intitulează Jurnal de sfârşit de ciclu, aluzie clară la
ultima vârstă, kali-yuga, a decadenţei, din Breviarul
guénonian. În al treilea rând, Crucea are o valenţă
testamentară.”

Din întristătoarea postumitate a lui Vintilă
Horia, unul dintre cei mai importanţi scriitori
români ai veacului trecut (acela pe care, foşti adula-
tori din tată-n fiu ai regimului ceauşist încearcă azi,
din răsputeri, să îl eternizeze în exil şi uitare) ni se
oferă acum una din marile cărţi ale exilului româ-
nesc: Crucea. Ea a izvorât din conştiinţa tragică a
celui care, traversat de un cataclism al istoriei, aspira
la reinstaurarea ordinii pe care, pierzând-o, umanita-
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tea nu a mai ştiut să se regăsească cu propria esenţă
şi nu a mai reuşit să se recunoască pe sine. Lumea se
afla sub criza înnoptării tuturor sensurilor (Sche-
lling) pe care Vintilă Horia o va resimţi şi o va denun-
ţa cu toată forţa spirituală a scrisului său. Ecoul
rostirilor lui Oswald Spengler l-a urmărit mereu şi
pentru că disolutivul Timp Faustic instaurase
refuzul oricărei interiorizări. Prezentul şi devas-
tatoarele urniri ale istoriei, păreau să adeverească
sensul cumplit al versului scris de T.S.Eliot: „This is
the way the world ends” (The HollowMen).

Vom înţelege astfel de ce, pentru exilatul scrii-
tor român, Crucea, într-un asemenea timp, devine
temă fundamentală prin „... latura istorică şi esha-
tologică pe care acest simbol o ascunde şi o
relevează în dubla sa proiecţie în spaţiu şi în timp.
Căci există, accentuează el, un sens orizontal şi un
sens vertical în metageografia crucii care indică în
mod precis o posibilitate de completitudine înscrisă
în însăşi misterul creştin.” Din perspectiva atât de
sinuoasă, în veacul XX, a cunoaşterii „contemplarea
misterului crucii, tocmai în acest moment de
confuzie şi incertitudine pe care nici Biserica nu a
ştiut să-l evite /.../ (îi) pare indispensabilă/.../ pentru
că simbolismul crucii, în proiecţia sa ultimă, se
presupune că ne antrenează spre un soi de explozie
universală a adevărului, ceea ce ar implica o nouă
posibilitate de a înţelege fiinţa. Filosofia ar putea
astfel, depăşind moştenirea raţionalistă, să-şi
recupereze funcţia presocratică, în vreme ce
teologia s-ar reîntoarce la căutarea unică a obiectului
său, redevenind, aşa cum o afirma Heidegger o
teologie a crucii.” (Crucea, p. 9,10). Eseul lui Vintilă
Horia pune simbolul Crucii într-un de-necuprins în
chingile raţionalităţii, un veşnic departe şi
inexplicabil aproape. Centru al lumii şi al istoriei el
are o indelebilă identitate cu puteri ce străbat
profunzimea fiinţei dincolo de hotarele depărtării
esenţiale care despart de Dumnezeire. Cuvântul
Centru (prezent şi în titlul acelei cărţi unicat,
Călătorie la centrele pământului) păstrează proximi-
tatea cu inefabilul din care survin esenţele şi teme-
iurile tainice ale lumii, amintind heideggerianul Das
Wesen des Grundes. El scoate din ascundere rostul a
tot şi a toate cele câte există şi, de asemenea, a celor
câte nu există – sau nu există încă. Cunoaşterea se

situează astfel în completitudine gnoseologică, acel
esenţial care se opune şi se refuză dizidenţelor
raţionaliste. Renaşterea şi iluminismul – oferind
temeiuri pentru toate mişcările revoluţionare – au
fost momentele care, exacerbând pozitivismul,
pulverizau legăturile dintre religie şi știință, îndepăr-
tând cunoaşterea de complexitatea poliformă a
realităţii. Pentru Vintilă Horia viitorul cunoaşterii
impune răsturnări copernicane, realizabile tocmai
prin reunificarea acestor teritorii ale gândului,
prefigurată şi de alţi gânditori. Oskar Gruenwald
scrie în Journal of Interdisciplinary Studies (1993,
The Rainbow Paradigm, p,1) „It is a vital comple-
mentarity between all the arts and sciences,
knowledge and faith, science and religion, as well as a
deeply religious perception ofman and his world”. Şi
faptele surprinzătoare survenite în ştiinţele veacului
XX confirmă din plin o asemenea orien-tare. Odată
cu Max Planck, Niels Bohr, Werner Heisenberg sau
Wolfgang Pauli, fizica cuantică redescoperea religia
în chiar interiorul său. Etologia readucea în gândire
indestructibila unitate dintre subiect şi obiect.
Oameni de ştiinţă de mare prestigiu, asemenea unui
Bernard Lovell, afirmă că nu se mai poate lansa o
teorie despre Cosmos fără a-i consulta în prealabil
pe teologi. „Ştiinţa, scria şi Isidro Juan Palacios în
revista spaniolă Punto y coma, deja nu mai este
revoluţionară, a devenit umilă, s-a pus în serviciul
realităţii şi respectă religia.” (v. Albu, Anghelescu,
Estetica lui Vintilă Horia, Aius, 2015, 302) Meritul
cultural al lui Vintilă Horia – potrivit aceluiaşi Isidro
Juan Palacios – este că oferă astăzi „o viziune
armonioasă a realităţii, ca totalitate” (ştiinţa, religia,
literatura şi politica sunt părţi ale unui ansamblu
fără fisuri), departe însă de „intenţia de a eşafoda un
edificiu teoretic” (ibid. p. 300, 301)

  Prin Vintilă Horia cunoaşterea se arată ca o
stare de împlinire interioară, aceea unde Heidegger
vede o intrare în posesie de sine (Vereingentlichung),
situare sub orizonturi limpezitoare de sens,
apropiere de ceea ce e apt să devină „cel mai demn
de a fi supus interogării //das fragwürdigste Wort”
(Despre eterna reîntoarcere a aceluiaşi, Humanitas,
2014, p. 46)

Eseul Crucea se alătură altor două importante
scrieri horiene: Călătorie la centrele pământului (1971)
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şi Anchetă dincolo de vizibil (Encuesta detrás de lo
visibile, 1975, încă ne tradusă la noi), configurându-
se ca o componentă esenţială şi întregitoare în tripti-
cul consacrat cunoaşterii. Astfel, în termenii lui
Basarab Nicolescu, prinde contur ecuaţia unei gân-
diri unde fiecare termen oferă o deschidere către un
alt nivel de realitate. Autorul eşafodează astfel ceea
ce, în timpurile lui Wilhelm Dilthey, se constituia
într-un construct spiritual (geistes Gebilde). Dar dacă,
sub presiunea pozitivismului din ultima parte a
veacului XIX, cel care, scriind despre Trăire şi poezie
(Das Erlebnis und die Dichtung), situa gândirea
religioasă într-o ireconciliabilă opoziţie cu filosofia,
la Vintilă Horia sensurile sunt inversate. Misterul
Crucii e parte integrantă a unei totalităţi unde stră-
lucesc, deopotrivă egale întru cunoaştere, teologia,
filosofiile,   ştiinţele şi literatura. Operând o asemenea
reconciliere, gândirea lui holistică se alătura celor
care încearcă să întemeieze o nouă raţionalitate. Cu
suprapuneri polifonice şi desfăşurări surprinzătoare,
argumentele sale instaurează convingerea că realita-
tea nu mai poate fi gândită ca până acum. Iar cunoaş-
terea impune auto-modelări spirituale, iniţiere şi auto-
armonizarea cu principiile goetheanului termen de
Bildung. Încă de la Meister Eckhart, verbul bilden
căpătase sensul special de formare. Transferată asu-
pra vieţii interioare, noţiunea primise conecţii cu
încă un cuvânt, überbilden, care înseamnă transfi-
gurare. Şi, nu se poate să nu observăm, în fondul ei,
opera lui Vintilă Horia se circumscrie acestui
cuvânt, întemeindu-se în egală măsură pe ştiinţi-
ficitate şi pe iubirea de Dumnezeu, ca act ce precede
cunoaşterea. Aşa se face că, potrivit lui, templul creş-
tin este, înainte de toate, „. . . locul în care adevărul se
manifestă şi devine tangibil spiritului”. (Crucea, p.23)
Numai astfel cunoaşterea îşi dobândeşte
completitudinea gnoseologică, acel Ceva esenţial, ce
se opune dizidenţelor raţionaliste şi disolutivei gân-
diri calculatoare (das rechnende Denken) denunțate
de Nietzsche.

În toate alegaţiile sale privind credinţa şi
cunoaşterea,   Vintilă Horia se sprijină pe reflecţiile
marilor gânditori. Indisolubil legate, credinţa şi
cunoaşterea, potrivit lui Spengler, nu sunt decât
două ipostaze ale realităţii lăuntrice, dar credinţa este
mai veche şi guvernează toate condiţiile ştiinţei, oricât

de exactă ar fi ea. (Spengler, Declinul Occidentului,
1996, 519)

Nici romancierul, nici memorialistul nu pot
accepta că lumea continuă să fie stăpânită de vechile
viziuni despre ea însăși, că, în actualitatea veacului
XX, nimeni nu denunţă derapajele ce au provocat
un cataclism al istoriei. După cum nimeni nu s-a
opus orientărilor falacioase din sfera cunoaşterii.
Divizarea extremă spirit-materie (res cogitans // res
extensa) operată de Cartesius a generat confuzie în
evoluţia cunoaşterii. „A separa obiectul de subiect,
eroare corectată de epistemologia cuantică,
subliniază el, nu permite, după cum gândea Abelio,
o emergenţă vizibilă a unei proporţii ascunse.”
(Crucea, p. 18) Prin aceasta potenţialul infinit al
complementarităţii, unicul capabil să spulbere
frontiera dintre vizibilul şi invizibilului lumii ar fi
exclus.  

Pentru cunoaştere ca şi pentru credinţă, pre-
zentul apare ca o vârstă guénoniană, moment de
confuzie şi incertitudine, pe care, spune Vintilă
Horia, nici Biserica nu a ştiut   să-l evite. De aceea
contemplarea misterului crucii a devenit, în acest
acum, „indispensabilă nu numai pentru un creştin,
ci şi pentru un credicios aparţinând oricărei alte
confesiuni.” În proiecţia sa ultimă doar simbolismul
crucii mai poate deschide o posibilitate de
completitudine şi ne mai poate antrena spre o
„explozie universală a adevărului.”(Crucea, p.9.)

Tripticul horian (Viaje a los centros de la Tie-rra,
Encuesta detrás de lo visibile şi Crucea) deschide un
superius al ideilor de complementaritate şi
completitudine, acelea în virtutea cărora cunoaş-
terea oferă „une nouvelle possibilité   d’envisager
l’Être”. Configurându-se sub un orizont cu deschi-
deri metapolitice, cunoaşterea devine, în accepţia
lui,   „un spaţiu pe măsura Aceluia care avea să
corecteze traiectoria omului /. . . /purificându-l /. . . / şi
adăugându-i o dimensiune de eternitate /. . . / pe care
omul o uitase sau nu o cunoscuse niciodată înainte
de începutul erei creştine.”(Crucea, p.11)

În cele trei scrieri, evident complementare,
întrezărim pasiunea specifică a gânditorului pentru
adevărurile pe care umanitatea le-a abandonat în
uitare. Heidegger, pe care îl citează în numeroase
ocazii, identificase un asemenea tip de pasiune
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(Leidenschaft), considerând că ea aparţine „.. .unei
stăpâniri   pe deplin întemeiate peste ceea ce ne
întâmpină (begegnet) ca şi peste felul în care noi
răspundem acestei întâmpinări (dem Begegnenden
entgegnen), subordonând-o unor ţeluri mari şi
importante.” (Heidegger, Despre eterna... p. 38-39),
ceea ce, în cazul de faţă nu mai necesită o demon-
straţie. Simbolul universal al Crucii este înţeles de
Vintilă Horia şi ca un „simbol plasat în centrul unei
Parusii care implică şi înglobează omenirea întreagă,
aşa cum a fost ea mereu proiectată spre viitorul cel
mai îndepărtat /. . . / acela al sfârşitului timpurilor.”
(Crucea, p.10) Crucea conduce spre un éclatement
universel de la vérité. (Crucea, dactilograma, p. 1) În
terminologia transdisciplinară a lui Basarab Nico-
lescu am spune că autorul eseului se numără printre
puţinii care, în sferele concentrice ale cunoaşterii au
întrezărit misterioasa zonă de transparenţă, cu des-
chidere în sacralitate, a unui terţ ascuns.

  „Omul, scria Nietzsche, creşte şi se desprinde   de
tot ceea ce îl înconjura cândva /. . ./ dar   unde este
veriga care încă îl cuprinde? Este ea lumea? Este ea
Dumnezeu?” (Apud Heidegger, Despre eterna...
p.27) Iată întrebarea la care, prin Crucea, Vintilă
Horia tocmai a răspuns. Acum ştim care este veriga
(annulus aeternitatis) ce îl cuprinde, îl exprimă şi îl
ridică deasupra păcatului metafizicilor occidentale,
vinovate (potrivit lui Heidegger) de marea uitare a
Fiinţei (Seinvergessenheit).

Poetic locuieşte omul pe-acest pământ scria
Hölderlin. Această rostire ar putea deveni semnul
heraldic al scrisului horian. Dacă a locui poetic în-
semna – apelăm din nou la Heidegger – să te situezi
în prezenţa zeilor şi a esenţei lucrurilor (Hölderlin şi
esenţa poeziei în Originea operei de artă, p. 241)
atunci ce se mai poate spune despre cel care a scris
Dumnezeu s-a născut în exil, tocmai în vremea când
se încerca o golire a lumii de Dumnezeu (Gott-
losigkeit). Şi totuşi Vintilă Horia continua să spere –
îndemnându-i şi pe alţii – într-o eternitate   situată
dincolo de istorie. Nu e ceva eroic în scrierile lui?.. Ce
te face eroic? – se întreba Nietzsche oferind şi
răspunsul: să vii, în acelaşi timp, în întâmpinarea
celei mai mari suferinţe şi a celei mai mari speranţe
proprii. (Ştiinţa voioasă, fragmentul 268). Eroic şi
tragic într-un acelaşi timp, timpul guénonianului

kali-yuga, unde „tragicul e de aflat acolo unde
domină spiritul, într-atât de mult încât tragedia
supremă se petrece pe tărâmul cunoaşterii şi în sfera
celui care cunoaşte. (v. Heidegger, Despre eterna...
2014, p. 50)

SONIA ELVIREANU

Şoapta de zăpadă

 
Şi bate-un ram uşor în geam
dar niciun vânt nu mişcă frunza,
doar o ninsoare din înalt
pe sticla rece se prelinge,

un abur cald răsuflă la fereastră,

iar neaua albă se desprinde,
şi bate-n tâmplă-atât de rar.

făptura ninsă se ridică
din aburii zăpezii de sub ram,

şi bate neaua albă iar în geam
în seara asta ninsă de departe:
o şoaptă albă de zăpadă
în mărul singuratic, sus, pe ram.

1100



AALLTTEERRNNAANNŢŢEE

LIVIU ANTONESEI

Poeme din primăvară pînă-n vară

Viața începe la cincizecișicinci de ani

La șaptesprezece ani ai simțit
prima oară că viața începe,
apoi la douăzeci și trei. Și încă o dată
la rotunzii ani treizeci.
Și iarăși la treizeci și trei, cifră încercată
pentru cei rămași fără pată.
Iar la patruzeci și cinci, ai fost absolut sigur
că viața ta începe deodată.

Apoi, a coborît liniștea albă
în trup, a coborît și în suflet,
ca într-o catedrală veche, pustie,
vreme de exact zece ani,
zece ani de caldă melancolie.

Și a bătut clopotul în turlă
și ai aflat astfel că viața începe –
și nu va sfîrși aici, niciodată, niciunde,
pentru că e mereu nesătulă.

Cîtă vreme gîndul tău o pătrunde,
cîtă vreme trupul meu nu se-ascunde
în plictiseala trecerii, în secunde...

3 – 4 Martie 2017, în Iași

To see London, then to die...

...sau și mai bine să-ți închei călătoria acolo, aici,
în metrou, peWestminster sau pe Podul Londrei...
sau și mai bine să zbori planat de pe London Eye,
cu șeitanul de gît,
peste Tamisa, peste parcurile regale,
peste casele olndeze din Oxford Street,
peste Muzeul Britanic „s-a dărîmat”,
peste biserici și întinsele cimitire
și să te scufunzi, cu el de gît,
în adîncurile negre ale pămîntului.. .

Nu punem întrebarea și nu aflăm răspunsul –
poporul cărții ne-a învățat, dar degeaba,
sîntem în era lui care pe care...
Și noi orbi ne vom scufunda în marea uitare,
cu splendoarea Hesperiei care
nu va fi fost niciodată!

4 Iunie 2017, în Iași, la Londra. . .

Glissando

Nu, nu azi, nu ieri, acum patru zile,
dar definitiv în memorie –
undeva în mijlocul apei
și doi porumbei albi se apropie
și, brusc, devin bleu du ciel
de parcă, transparenți, trece cerul
prin trupurile și aripile lor,
un albastru fosforescent, pe lungime,
pe deschiderea aripilor și pe înălțime,
însă toate legănate de timp –
dar e numai reflexia și refracția apei
în care am rămas nemișcat și mut.
Cea mai frumoasă imagine a vieții
după umbritul tău cuib –
amîndouă atît de palide în cuvinte!

24 – 26 Iunie 2017, în Iași
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Reversul

E un mister cum fructul otrăvit
iese din splendidele flori ale mătrăgunei
și cum gunoiul din grajd naște
cei mai frumoși trandafiri în grădina botanică
și e un scandal al gîndului că aprigul Iahve
a putut zămisli blîndețea făcută trup,
iar după jumătate de mileniu,
a îmbrăcat iarăși blana de lup în deșerturi.. .

Vergine Mater, filia tuo filio,
reașază lucrurile în matca lor,
pentru că mereu adultul este născut
de copilul care ai fost.. .

Și care cutreiera arareori pădurea,
atras magnetic de învolburarea rîurilor
și a heleșteielor de care șesul casei mustea.

Și rătăcea la umbră printre filele aspre
ale celor două legăminte. Și, poate,
atunci știai mai mult decît ceea ce crezi
c-ai adunat odată cu trecerea vremii.. .

20 – 21 Iunie 2017, în Iași

Colecționarul

Trupuri în iarbă, lîngă trunchiul răchitei,
unde vîntul e moale și clipocitul e leneș,
adun imagini, pun hălci de timp împreună,
timpul nostru împreună, una peste alta,
mă răsfăț în leneșa risipă – colecționar de
monezi neprețuite pentru zilele negre.

Și vor veni norii plumburii precum
un mare crah bursier, o criză financiară –
toată risipa asta tezaurizată cu grijă
se va risipi și ea aidoma unei ploi violente
de vară prăbușită din senin asupră-ne...
Un platou de argint în care n-a mai rămas

nici urmă din pîrguitele fructe!

Nu, deocamdată nu, deocamdată
vîntul e moale și transparent și clipocitul
leneș, iar eu adun visînd că monezile
nu poartă în ele nici o picătură de plumb!

28 Iunie 2017, în Iași

Orfanii lumii...

Nu, nu devenim, ne naștem orfani,
iar cînd se petrece nu e o descoperire,
nici o revelație fără seamăn,
ci numai o supusă, calmă recunoaștere

care ne sfîrtecă existența precară
între un înainte necunoscut
și un după scăldat în cumplita uitare.

Trecem pe lîngă ciorchinii salcîmilor
și credem că sînt cu totul nebuni.
Trecem pe sub tei, pe sub plopi și duzi –
care mai sălășuiesc acolo, în copilărie –
și aidoma noi credem... Dar shah! ,
cum spunea liniște tanti Rozica,
cînd depășeam măsura cu toții,
la cel mai ecumenic seder
din cîte vor fi fost vreodată.

Credem asta și despre cactușii
înfloriți a treia oară în balconul
de sticlă - din martie încoace!

Cum să-ți închipui fluviul acesta
nesfîrșit, fără maluri, numai curgere
despre care vorbesc filosofii,
sacerdoții și marii inspirați,
care te va lăsa și pe tine în urmă –
cum să ți-l închipui fără nebunie?

13 – 18 Iulie 2017, în Iași
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BEDROS HORASANGIAN

Doamna cu cățelul a lui Cehov

Cum fac parte dintr-o generație care e cate-
gorisită quickly tataie, boșorogi, babalâci, moș-
negi, etc., în cel mai bun caz, dacă nu oferindui-se
titlul superior de mortăciuni, de către niște șme-
cheri cu aere de We are the best, dar care nu fac
față la o eventuală ripostă contondentă fizică și su-
nă iute la 112, văicărindu-se poliției locale că sunt
agresați de vagabonzi, iar tu trebuie să te scuzi că
ești un pensionar amărît și faci tratamente balneo-
fiziologice la Amara sau Băile Felix. Cum ai putea
fi bănuit că ai luat la poceală, precum Cristian
Boureanu, de la niște vajnici ridicători de greutăți
la sală dedulciți la șmechereli stradale. Dar nu des-
pre conflictul între generații voiam să aducem
vorba, ci despre scriitor. Rus. Anton Pavlovici
Cehov. Un rus? Păi ăștia sunt comuniști, oameni
cîh, bolșevici împuțiți, au făcut numai rele. Ceea ce
e parțial e adevărat. Dar una-i una, alta alta. Pentru
că, vrînd nevrînd, cei din generația mea au învățat,
mult, puțin, rusește – acum aproape nu mai știe
nimeni limba asta băgată pe gîtul românilor cu
anasîna – au citit cărți, bune și proaste( multe),
rusești, au văzut filme (multe) idioate, dar și ( cîte-
va) capodopere, rusești( id est sovietice) cu muzica
a fost la fel, ce nu este la fel rămâne ce s-a lipit de
noi, de fiecare dintre noi, din aventura asta. Așa
ne-a fost dat, să trăim mare parte din deja prea
lungile noastre vieți, în comunism. N-a fost pe
alese. Unii au mîncat bătaie, alții au mîncat, nu mai

spunem ce, bine n-a fost pentru nimeni. S-a trăit.
Cum, necum, ne-am trăit viețile. Putea fi și altfel.
La unii a fost, la alții, nu. Pe cît am fost de vehe-
ment tot scriind – quasiinutil – despre asasinarea
Anei Politkovskaia de către Putin (s-a dovedit ce-
va?, nu, au fost condamnați cîțiva ceceni, evident
oameni în conivență cu FSB – ul, fostul KGB sovie-
tic - și cu asta basta) tot atît de pisălog am fost și
sunt cînd am mai dat peste cărți scrise/editate la
noi, de către mari autori ruși. Că ar fi vorba de
clasici precum Gogol, Turgheniev, Goncearov,
Tolstoi, Dostoievski sau Cehov, că ar fi autori
dintre aceia mai apropiați de noi, precum
Nabokov, Șalamov, Soljenițîn, Șukșin, Dovlatov,
Erofeev, Ulițkaia, lista este, evident, mult, mult mai
lungă. Acum avem la îndemînă, un volum de po-
vestiri de Anton Pavlovici Cehov (1860- 1904)
Cînd faci o sumară socoteală cît a trăit și cît a putut
scrie, fără să beneficieze de burse, de stagii de
writer in residence, de mai știu eu ce și cîte premii
și onoruri oficiale, care transformă un simplu –
mare-mic – scriitor în vedetă internaționlă, rămîi
uluit. Ca la dentist. Aștept și eu momentul cînd
vom merge la dentist și să fim tratați fără să
deschidem gura. Bref, viața lui Cehov, da, este un
spectaculos roman. Pe care l-a (re)scris Virgil Tănase,
într-o monografie apărută atît la Gallimard, dar și
tradusă la noi, la Tracus Arte. Fără să facă valuri.
Cine mai are chef de Cehov. Acum la noi se vinde
mai bine Putin. Păcat. Cine e însă interesat, cartea
se mai găsește prin librării. Piesele de teatru ale lui
Cehov, jucate în mii de înscenări, pe toate meridia-
nele lumii, au fost și sunt mereu în atenția unui
public entuziast. Bucuros să vadă ce se întîmplă cu
personaje deja îndrăgite – în mare parte nefericite,
sau paote fi mereu uluit. De fiecare dată ți se pare
că mereu e, va fi altfel. Uimiți sau mai puțin,
descoperim că despre viața lăuntrică a oamenilor
s-au spus enorm de multe lucruri și chestii ( e la
modă cuvîntul, care nu spune mare chestie! ) și fără
nici un SMS. Și nu de azi de ieri. Nimic nu mai
pare nou în istorie lumii. A oamenilor. Avem și o
apariție recentă, o carte, f. nouă, Cehov, aproapele
nostru (Nemira, 2017) pe care o recomand căldu-
ros, și aparține criticului de teatru, pariziano-
bucureștean, Georges Banu. Care se ocupă cu multă
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atenție și pasiune despre tot, pe bune, teatrul lui
Cehov. Și ajungem, unde am tot amînat să ajun-
gem. La aceste cîteva dintre cele multe minunate
povestiri, din care s-au selectat doar 11 . Toate tex-
tele sunt capodopere ale genului cehovian, adunate
sub un generic inubliabil, nu doar pentru babalîcii
și cotoroanțele ce mai suntem încă în viață. Doam-
na cu cățelul ( Editura Litera, 2017, traducerea din
limba rusă aparținînd Otiliei Cazimir, Alice Gabri-
elescu, Nicolae Guma, Tatiana Panaitescu și Anda
Boldur) povestirea care dă titlul unei minunate
cărți în format BPT – o nouă colecție/serie, de care
habar nu aveam că există/apare sub generciul
Carte pentru toți, dar cu fasonul fostului BPT, mult
îndrăgit cîndva de mortăciunile (sic) de azi -
devoalează la urma urmelor o gagicăreală. Între un
tip însurat, coptuț deja, care i-o trage unei femei
măritate. Mai jună cu vreo 20 de ani, ceea ce pen-
tru azi nu e mare scofală. Simplu, nu? Și totuși.
Dacă ne apucăm să citim pe îndelete, cum se pre-
gătește mîncarea slow food, impresiile noastre se
înmulțesc. Nu e numai o aventură extraconjugală.
Ci o poveste mult mai complicată, cea mai com-
plexă și greu de relatat, cum spunea cîndva uitatul
azi Geo Bogza ( citiți 180 de minute la Mizil și veți
vedea că e la fel de cool ca orice text de Truman
Capote sau Raymond Carver, să zicem) între un El
și o EA. Doamna cu cățelul adună în doar cîteva
zeci de pagini toate poveștile lumii, de la Adam și
Eva la Bratt Pitt și Angelina Jolie, care, se pare, mai
nou, că o să se împace iar. Toate povestirile
selectate, de la Salonul nr.6 și Zvăpăiata, trecînd
prin Călugărul negru și Mujicii, și ajungînd la
Omul în carapace și Logodnica sunt de nota zece.
Cu personaje care acoperă toată societatea rusă din
vremea lui, cu eroi și eroine care caută să
deslușească ce e viața din jurul lor. Și cu ei înșiși.
Multe întrebări și neliniști rămîn suspendate, nu
au căpătat răspuns nici pînă astăzi.Un medic
slăbănog și lungan – abia acum am descoperit că
Cehov avea 1 ,82 m, altfel doar cu pince nez și
mereu cu o pălărie pe cap, pozat mai mult șezînd
nu ai fi zis că are alură de jucător NBA - a desco-
perit de peste o sută și ceva de ani că viața e trăită
pe cont propriu fără prea multe concluzii. Toate vin
și trec de la sine. Aș zice că taman el, A.P. Cehov,

este marele continuator, urmaș, al celui numit
Shakespeare. Contemporanul nostru, cum îl numea
Jan Kott, într-un studiu devenit clasic, de acum
cîteva decenii. G. Banu ni-l aduce și mai aproapre.
Cehov-aproapele nostru. De ce nu. Citiți-i povesti-
rile din Doamna cu cățelul și veți vedea că nu se
greșește o asemenea asociere.In povestirile lui
Cehov vom găsi răspunsuri și la întrebări pe care
nu am reușit să le punem. În povestirile lui Cehov
găsim marile teme existențiale, care au explodat în
a doua parte a secolului XX. De la solitudine și
disperare, la necomunicarea și izolarea care au
făcut din omul modern și un personaj incon-
fundabil al marii literaturi. Nu doar rusești sau
americane. Cehov rămâne să fie descoperit de
fiecare generație de cititori sau spectatori. Specta-
colul lumii este mereu adus sub ochii noștri și în
atenția noastră. Chiar dacă cele Trei surori ale lui
Cehov, nu vor mai striga azi că vor La Moscova! La
Moscova!, ci ar prefera insulele din Oceanul Paci-
fic, ca să scape de frica atentatelor, nu doar a plicti-
selii și însingurării, e evident că doamnele, cu căței
sau fără, vor fi puse să aștepte, ceea ce viața le
oferă. Ne scoate în cale. Un domn cam ca Ștefan
Iureș la tinerețe care să zîmbească unei doamne
cum era regretata Irina Petrescu, tot la tinerețe. În
clasicul film rusesc din anii 60 ai secolului trecut
cele două roluri principale erau jucate de Iia
Savvina și Alexei Batalov. Fum. Doar Cehov
rămâne, de la tinerețe pînă la bătrînețe, să fie
descoperit. O mare bucurie pentru fiecare dintre
noi aceste povestiri ale lui Cehov.
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LUCIAN VASILIU

Poem întru celebrarea lui Cezar Ivănescu*

Anno domini douămiitreisute (şi) trei
am vizitat cetatea natală Baaad:

lipseau rufele de pe sfoară
cerşetorii din piaţa publică dispăruseră

se decretase
„luna internaţională a şamanului”

singurul mijloc de transport în comun
era paraşuta serafică

femeile fatale deveniseră apicultoare

nimeni nu mai vorbea despre
sinuciderea universală

bocancii erau numai civili
şi foarte durabili

Orice asemănare
între o persoană şi alta
fusese cu desăvârşire interzisă

Bilet de călătorie

Scriu pe spatele tichetului
Bucureşti-Iaşi-Chişinău-Cernăuţi-Sibiu-
Timişoara-Craiova-Constanţa:

Optzecist
poate însemna:
- să ai 1 ,80 m înălţime
- să tragi 80 de clopote
pentru a alunga seceta
- să fii vecin cu Bojdeuca „Ion Creangă”
- să fecundezi 80 de lumânări
în cimitirul vesel din Săpânţa
- să tragi 80 de gloanţe oarbe
în noaptea de An Nou
în centrul localităţii Deveselu
- să sapi 80 de fântâni
pentru neamul însetat al bănăţenilor
exilaţi în Dobrogea

- să faci 80 de genuflexiuni
în numele
optzecismului de pretutindeni

Continuitate
(variantă)

Logofătul Constantin/ Costache Conachi
citeşte psalmii traduşi de Mitropolitul

Dosoftei
Vasile Alecsandri citeşte
stihuri de logofătul Conachi

Mihai Eminescu citeşte
pasteluri de Vasile Alecsandri

Lucian Blaga citeşte poezii
de Mihai Eminescu

George Bacovia citeşte poeme
de Lucian Blaga

Cezar Ivănescu citeşte versuri
de George Bacovia

Lucian Vasiliu citeşte doine
de Cezar Ivănescu –

de Lucian Vasiliu cine citeşte
lucianograme?

* Cele trei texte fac parte din volumul „Cod
numeric personal",   aflat în lucru la editura
„Cartea românească".
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THEODOR DAMIAN

VALOAREA LIMBII STRĂMOŞEŞTI
ÎN PĂSTRAREA IDENTITĂŢII PERSONALE

ŞI NAŢIONALE1

Moto:
În aceeaşi limbă

Toată lumea plânge

În aceeaşi limbă

Râde un pământ

Ci doar în limba ta

Durerea poţi s-o mângâi

Iar bucuria

S-o preschimbi în cânt.

Iar când nu poţi

Nici plânge şi nici râde

Când nu poţi mângâia

Şi nici cânta

Cu-al tău pământ

Cu cerul tău în faţă

Tu taci atunci

Tot pe limba ta.

(Grigore Vieru, În limba ta)

Dimensiunea sacră a limbii

Limba nu e vorba ce o faci;

singura limbă, limba ta deplină

stăpână peste taine şi lumină

e-aceea-n care ştii să taci.

(Lucian Blaga, din ciclul Corăbii cu cenuşă)

Se înţelege din poemul blagian că dincolo de carac-
terul uman, construit, al unei limbi, aceasta, ca şi lim-
bajul, are şi o dimensiune sacră, metafizică. Meta-lim-
bajul arată că limba nu e o simplă făcătură omenească.
Atitudinea adecvată în faţa dimensiunii sacre a lim-

bii este tăcerea, care după Sf. Isac Sirul este limbajul
veacurilor viitoare, şi care este, între altele, starea de
mirare în faţa tainei. Tăcerea este şi o expresie a covâr-
şirii, şi gratitudinii pentru limba ce ni s-a dat şi astfel ea
are un caracter doxologic.

Legătura tainică dintre limbaj şi tăcere este superb
formulată de Meister Eckhart atunci când zice că
Dumnezeu este un Cuvânt la capătul tăcerii.

Limbă şi identitate

Aşadar, adâncul tăcerii divine izvodeşte Logosul,
iar noi suntem făcuţi după chipul lui Dumnezeu,
suntem făptură – cuvânt – cuvântătoare, având în noi
în mod ontologic capacitatea limbajului câtă vreme
fără Logosul divin „nimic nu s-a făcut din tot ce s-a
făcut” (Ioan 1,3).

Şi aşa cum fiecăruia i s-a dat o sumă de daruri
personale, tot astfel limba şi capacitatea de comuni-
care, pe lângă faptul că sunt daruri comune, sunt tot-
odată oferite şi individualizat, personal şi personalizat.

Cu alte cuvinte, aşa cum capacitatea personală de
exprimare face parte intrinsecă din identitatea cuiva, la
fel, trecând pe alt plan, limba neamului tău este unul
dintre cele mai puternice elemente identitare atât la
nivel de grup, cât şi la nivel personal.

Identitatea este o valoare fundamentală în viaţă.
Totul începe cu ea şi sfârşeşte cu ea, de aceea, limba, ca
element identitar esenţial este atât de importantă în
definirea de sine, care definire generează apoi un mod
de a fi.

De aceea Anoushka von Heuer spunea că limba
este casa fiinţei. Limba poate fi concepută ca loc de
refugiu, ca un cuib unde te poţi adăposti, unde te simţi
protejat, hrănit.

Fiind locul pe care îl numim „acasă”, limba ne este
mai fidelă nouă decât îi suntem noi ei. Chiar atunci
când cineva o reneagă, precum Fiul risipitor casa
părintească, şi o părăseşte, ea este acolo cu el şi în el şi îl
ajută ca în final să schimbe direcţia şi să revină, căci
aceasta este puterea fenomenului numit „acasă”.
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Aşa cum spune un scriitor american: „Acasă
este locul de unde, când creşti, vrei sa pleci, şi
unde, când îmbătrâneşti, vrei să revii” ( John Ed
Pearce).

Deci, chiar în condiţii de criză, de răzvrătire,
de renegare a casei părinteşti, a limbii părinteşti,
ea, casa, limba, nu poate fi izgonită din adâncul
fiinţei, din identitatea ta autentică profundă. Cam
aşa cum frumos spune un poet român: „Când ne
uram, ne mai lega ceva”.

Uitarea limbii – alienarea

Totuşi, atunci când se întâmplă ca cineva să
uite limba strămoşească, cu toate că aceasta nu-l
uită pe el, consecinţele sunt dramatice. A uita
limba strămoşilor înseamnă a adopta o existenţă
fabricată, superficială, care nu va fi niciodată a ta şi
în care nu vei fi niciodată tu însuţi.

Îndepărtatrea de limba strămoşească este în-
depărtarea de părinţi, îndepărtarea de tine însuţi,
adică alienare. Pierderea limbii duce la rătăcire, iar
rătăcirea, cu toată prezenţa limbii materne închisă
în adâncul fiinţei tale, uneori înăbuşită, poate duce
la pierdere definitivă. Cam aşa cum ar indica
versurile lui L. Blaga:

„Până în cele din urmă margini privim
Noi sfinţii, noi apele,

Noi tâlharii, noi pietrele
Drumul întoarcerii înapoi nu-l mai ştim

Elohim, Elohim!”

(Ioan se sfâşie în pustie)

Riscul alienării, al pierderii este acela de a nu mai
şti drumul înapoi, de aceea, ca şi în cazul
mântuirii, unde în îndepărtarea noastră de
Dumnezeu ne trebuie un Mântuitor care să ne
pună pe drumul întoarcerii spre casa Împărăţiei
făgăduită nouă de la facerea lumii, tot astfel, în
cazul alienării faţă de limba neamului, al rătăcirii
prin adâncul pierzării, ne trebuie un glas care să ne
strige: „Lazăre, vino afară!” Acel glas poate cădea
pe fondul esenţial al identităţii noastre şi astfel să
producă minunea.

Abuzul faţă de limba străbună

Pe lângă neglijarea şi uitarea parţială sau to-
tală a limbii strămoşeşti, un alt mare păcat împo-
triva limbii este abuzul faţă de ea prin folosirea
unor stiluri bombastice şi a barbarismelor care
forţează exprimarea, dezechilibrează armonia şi
distruge frumuseţea-i caracteristică.

Acest fenomen, de nefericire prezent la o sca-
ră pe cât de largă, pe atât de deplorabilă în ziua de
azi, în ţară şi în diasporă, nu este nou. Iată-l deja
pe Eminescu, marele nostru patriot, criticând
aspru acest lucru: „Limba strămoşească e muzică”,
zice el; „Ea ne armonizează cu alte timpuri mai
vrednice şi mai mari decât ticăloşia de azi cu
timpuri în care unul s-a făcut poporul şi una
limba” (cf. Ion Andreiţă, „Omagiu Sfântului Mihai
Eminescu”, în Bucureştiul literar şi artistic, An VII,
Nr. 1/64, ianuarie 2017, p. 14).

Evident, Eminescu face aici un drastic re-
chizitoriu tendinţelor de barbarizare a limbii
române de către o anumită elită din vremea lui,
barbarizare ce avea capacitatea de diminuare a
identităţii noastre naţionale.

În contextul acestui fenomen negativ este ciu-
dat cum majoritatea normală priveşte impotentă şi
inhibată la parada triumfalistă a anormalului. O
întreagă societate, o întreagă naţiune este vandali-
zată intelectual în timp ce majoritatea priveşte în
consternare acţionând mult prea puţin a-l opri.

Aici se potriveşte un vers dintr-un celebru po-
em al lui Romulus Vulpescu:

„În fiecare zi ne batem joc
De păsări, de iubire şi de mare
Şi nu băgăm de seamă că în loc
Rămâne un deşert de disperare.”

(În fiecare zi)
Într-adevăr, limba română este abuzată în fie-

care zi, uneori fără a ne mai da seama chiar, fără a
conştientiza abuzul. Ne batem joc de limba părin-
ţilor noştri prin folosirea de cuvinte de ocară, o
formă a grăirii în deşert, prin împrumutări neferi-
cite din alte limbi şi adaptări caraghioase şi alte
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forme de abuzuri verbale ridicole şi neavenite care
nu sunt decât o siluire grosieră şi inacceptabilă a
frumuseţii, cuminţeniei şi autenticităţii limbii
părinteşti. Şi, vorba poetului: Nici „nu băgăm de
seamă că în loc rămâne deşert de disperare”.

Concluzie

Într-una din cărţile sale, Constantin Noica
citează un vers dintr-un poet care personifică
asinul ce L-a purtat pe Iisus spre Ierusalim la
intrarea Sa triumfală. Neconştientizând ce se
întâmplă şi ce face , asinul se plânge post-factum:

„De ce nu mi-aţi spus, de ce nu mi-aţi spus
Că pe spatele meu Îl purtam pe Iisus?

Ce lin, ce senin L-aş fi dus!”

La multiplele tendinţe de deznaţionalizare a
neamului românesc ce vin azi din exterior, mai
grave sunt cele ce vin din interior şi abuzul faţă de
caracterul sacru al limbii părinţilor noştri este
unul dintre acestea.

Desigur, se trag semnale de alarmă pe mai
multe planuri şi în multe feluri, cu toate că
aparent, acest lucru nu e suficient. Dar cei care au
conştiinţa, simţirea şi căderea, trebuie să o facă. Şi
acest important Simpozion este unul din forurile
care trag necesarul semnal de alarmă. Nu poate
nimeni veni mâine, luna viitoare, anul viitor, peste
ani şi să zică: „N-am ştiut. De ce nu mi-aţi spus?
De ce nu mi-aţi spus?”, ca asinul Domnului.

Iată, între alte semnale, şi noi aici şi acum, la
acest Simpozion o spunem.

_______________________________

*1Comunicare ţinută la Simpozionul internatio-
nal, Language: The Key to Preserving Faith, Cul-
ture and Identity of a Nation. The Case of Roma-
nia, organizat de Holy Trinity Romanian Ortho-
dox Church, Philadelphia, Pennsylvania, USA, 19
februarie, 2017.

DAN DĂNILĂ

Din Testamentul lui VILLON

în tălmăcirea lui Dan Dănilă ©

Lui Niki Apolzan, vâlceanul
Ce-i membru în Academie
Și strânge titluri cu toptanul
Dar limbi străine nu prea știe,
Îi las ce nu-mi trebuie mie:
Pufoaica, bâta și arcanul
Să mâne turma ca mocanul,
Poate mai bine o să-i fie !

Că multe oi a strâns bătrânul
Berbeci, măgari și mult tărhat,
Chiar dacă nu-i mai place fânul
De când pe la Paris a stat:
Cu văduva Clicquot, jupânul
De trufe și caviar a dat!
Așa se-ntâmplă când românul
În două luntre-i așezat!

Îi tremură oleacă mâna,
Și vocea, scrie în doi peri,
Dar Doamne, nu ar lasă stâna
Nici la cumetri, nici la veri!
E-o vorbă veche la oieri:
Chiar dacă nu-i spălată lâna,
Să lase brânza și smântâna
La nesătul nu poți să-i ceri!

Prințe, ce n-ai dormit pe fân:
Ori mai săraci, ori ortomani,
Ciobanii tot ciobani râmân
Și brânza proastă e pe bani!
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MIRCEA DOREANU

Minus obscur

Bătrânul care s-a născut odată cu mine
Îmi mănâncă zilele cu insomniile lui
Mă obosește,
Mă face meschin, injust, tânjitor după
Tinerețea noastră renegată
Mă evocă mereu în monologurile lui senile.
Puternic, mă târă către o noapte
Nu a mea.

Bătrânul născut odată cu mine
Mă pune să jur pentru el
Pentru promisiunile lui irealizabile
Să garantez cu mâinile mele
Pentru destinul lui tremurat, egal cu minus,

Un minus obscur.
Când râd mă tem că bătrânul
Mă face să râd.

Nu-i nimic, mâine-poimâine
Ne vom despărți.
Mâine poimâine vom și împreună

Altcineva

te-am cunoscut în miezul zilei. Erai albă
cum negru este sângele în întuneric.
Cel care te așteaptă e un oaspete în carnea lui.

După Iniște
(sărăcuța)

Ochiul porumbiței este țesut din priveliști
dulci pe vremuri, acum criminale –
în cășuțele de ciocolată de pe dealuri dacă
ții minte casele adânci interbelice moara de
pe deal a măcinat ce nu trebuia

noi eram mari – nu purtam chipie
doar pentru că purta la câte un dezastru tăticu
altfel ne-ar fi impus pă mecle șepci
cu cozoroc ca să nu ne orbească

atunci am cunoscut-o pe sărăcuța s-a
ales praful de ea se apără de toată lumea
trăiește în defensivă nici nu mai vrea să fie iubită
orgasm orgasme și-atât
moara a măcinat ce nu trebuia

sângele s-a înnegrit s-a coagulat numai
pe lângă rană. L-au găsit sub o piatră
fusese. Era beat să-l tai în zece.
Nu se mai putea face nimic. Te trezești pe
Jos cu un fir de telefon în jurul gâtului
Te trezești că minți. Omul era gata până la
Urmă a înțeles și sărăcuța

Darkness

Sfătuiește-mă ce să nu înțeleg
Când se va lumina lumina să nu
O mai văd. Nici măcar să nu o bănuiesc.
Ce funii pentru viață să aleg
Femeia-mi zice ba da ba nu
Nici eu nu mă mai știu: viril sunt, un bleg
Sunt? Cu tine ghicitoarea n-o dezleg
Just love is talking au vorbește banu’
Cei asemeni ție se vor naște
Care din an în an nu or să cadă,
Or să urce, să nu le ieie Bunul
Vamă de frumusețe, ori de paște
Ori de prea-știință. Ochiul tău să-l vadă,
Asemeni lui, pe fiecare, unul!
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Povestioară

E bine că într-o școală părăsită în care orice
bucată de cretă îți scrie numele și orice ușa îți
scârțâie numele fără să te cunoască ai învățat
în sfârșit să aștepți dacă ți-ai sparge trecutul
ai găsi un altul

niște uși

mâna femeii zăcea pe pernă
fața unui copil speriat
dragostea era ca mila era ca oroarea

o monedă strălucește pe cupolă
nori în delir cutremur vânăt
unde mă întorc apăs pe clanță
lopata intră în pământ

mâna femeii zace pe pernă
fața unui copil speriat dragostea seamănă cumila
dragostea este ca oroarea

mâna femeii îmi arată
nu ajunge să înveți de la toți
ca să știi totul
nu ajunge sămă cunoști pemine ca sămă cunoști

eu nu sunt decât dragostea mila oroarea

Tata era

Tata era un celebru șobolan al twistului
Dansa în trei perechi deodată

Lingușea partidul mâțelor
Le-a lingușit le-a atârnat schelețele de crap de

lăboanțe
mi-a spus printre mustățile lui arse de tutunul

vrăjmaș cum
la o demonstrație pentru abolirea pedepsei

cu moartea
s-a ascuns într-un șarpe și acolo
m-a conceput mama

a urmat armistițiul- asta înseamnă plictiseală
pe limba noastră de șoareci

ăsta a fost dezastrul – decăderea – cursa

i-au crescut mâini de om
gândește ca un om
să nu-i mai spuneți șobolan vreodată
în fața lui nu pronunțați cuvinte ca shake sau

twist
s-a însurat. Are copii.
Nu mai are mustăți.
Gândește și dansează tango, un dans bizar și

obosit,
Când nu doarme. Eu, când nu dorm, mă

gândesc la el.
Nici eu nu mai chițăi demult, urlu.

mă duc să mă gândesc

deschizi ușa de lemn- zidul nu este
foarte galben casa e scundă
de pe acoperiș o pală de vânt umed
coboară ulița noroioasă
iarba amestecată verde și palidă
crește pe dâmb înaintea bisericii albe cu

crucea strâmbă

o pală de vânt e de-ajuns și mintea mea
ajunge la înălțimea nebuniei

Blasfem

M-ai izgonit numai pe mine
m-ai izgonit doar pentru a putea rămâne
singur cu ea
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WOLFGANG HILBIG

mi-aţi constuit o casă

voi mi-aţi construit o casă
lăsaţi-mă să încep o alta

mi-aţi aşezat fotolii
aşezaţi păpuşi în ele

mi-aţi economisit bani
mai bine fur

mi-ati deschis un drum
eu mă abat
prin rămurişul de la margine

dacă aţi spune că trebuie să mergi singur
aş merge
cu voi

vă rog

lăsaţi-mă încă un pic
să mor
lăsaţi-mă să stau pe un scaun
să-mi las capul să cadă pe spate
să deschid gura şi ochii drept în sus
să-mi las braţele să atîrne flasc
să las să-mi cadă în ochi
lumina lămpii apoi
să o sting

lăsaţi-mă
încă o clipă să mor
repede înainte ca voi
să treziţi viaţa veşnică nesfîrşitul luminos
pe lume
doar o frîntură de clipă încă
îngăduiţi-mi să nu
uit

nu înţeleg

n-am văzut morţii
cu feţele negre atîrnînd de funii
cu burţile verzi alunecînd printre alge
ucişi pe cîmpul de luptă

i-am văzut însă pe cei
care acasă se stingeau în pat
nu înţeleg
îngrozitoarea împăcare
a feţelor lor

stare

patul meu este gol şi plouă
zac în patul gol
e frig şi
plouă

nimic nu zace
pe mine sub mine
se strecoara apa
printre saltele între
picioarele mele
nu e nimic

zac singur acoperit
peste acoperiş, sparte
ferestrele în mine
ţipă şi
plouă

nimeni nu zace în patul
gol lăsaţi-mă
să mă scol
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minute şi posibilităţi

zăresc femeile iubite de bani
bărbaţii devastaţi de căminul caselor
şi-mi amintesc
de nisip de ştrand pînă înspre stele, tabăra
în sus lacul molizii din spatele dunelor
slabi în vîntul noptatec salvaţi
de soare

nu ştiu cum se iubeşte cum se urăşte
fără de minte ori fără de inimă ori ambele

în ambele
şi nici ce-a produs această beţie
doar sticla de rom la foc ori culoarea
lui întunecată purpurie curgînd pînă-nspre

maree
şi dansînd spre harababura greierilor

vorbesc despre minusculele minute posibil
să fi ajuns departe cu speranţele mele
mîloase acest şuvoi tulbure în aspra apropiere

a iernii
ah, mortal
port în mine o liberatea care se holbează cu

ziduri
se leagă-n cătuşe, negru sînt
cetluit, de percepţii zadarnice

şoapte

mireasma roşie a nopţii -
trandafirii ste sting în întuneric
iedera atîrnînd de copacii ameţiţi
în iarba dormind
îmi caut inima
unde-am lăsat-o nu găsesc
nimic umed în întuneric.

ah
am un gust
atît de pietros azi

însă undeva şoptesc
cu inima mea

femei pe care nu le-am sărutat
despre dulceaţa rozelor şi
cît de întunecată este iedera

absenţă

cît se mai suportă încă absenţa noastră
nimeni nu bagă de seamă cît de negri sîntem

pe dinăuntru
cum ne-am ascuns în noi înşine
în obscurul nostru

nu, nouă nu ni se duce lipsa
avem mîini tare rupte şi cefe ţepene -
aceasta este mîndria distruşilor şi-a stinselor

lucruri
ne privesc de moarte plictisitele lucruri – este
o distrugere cum n-a mai fost

şi nouă nu ni se duce lipsa cuvintelor noastre
sînt zdrenţe îngheţate şi cad în zăpada rară
unde arborii stau acuzator de albi în brumă –

da, şi
o brumă aproape de spargere

totul, ultimul lucru ne-a fost distrus, mîinile
noastre

rupte la urmă cuvintele noastre rupte. vino o
dată

pleacă rămîi – o limbă ruptă în întregime
amestecată laolaltă şi deplin egală în toate
şi-n urma căreia alergăm în urma absenţei

noastre

alergăm cum seara aleargă în urma noastră
cînii vagabonzi cu ochi
bolnavi, de neînţeles

novalis

am plecat de la mesele lor pline de bucate
afară şi am băut în sala umbrelor
am aruncat ceva noapte în grădină cu miresme
mate fiindcă am văzut noaptea devenind orfană
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beat am ieșit în stradă în întunericul
care m-a condus aşa cum odinioară un zeu

l-a plănuit
de cînd am simţit că umerii au lăsat totul să

cadă
înfloresc flori în împrejurul abia bănuit

descotorosit de toate zăresc acum în faţa
picioarelor mele

spărgîndu-se lumina şi înaltele nopţi mă salută
cu libertatea, am spaţiu
pentru durerea mea în care se odihneşte iubirea
şi aproape de dumnezeu şi liber de avuturi
merg şi inepuizabil visul îmi devine

Transpunere de Andrei Zanca

WOLFGANG HILBIG

(1941 - 2007)

Primul volum de poeme al lui Wolfgang Hilbig
nu a putut apare acolo, unde a fost scris, si anume în
RDG-ul anului 1977. Poeziile sale constituie
mărturii neliniştitoare, tulburătoare ale împotrivirii:
ele nu vor să redea nici spaţiile mutilate, nici limba
uscată şi îngheţată, caracterizîndu-se printr-o
obiectualizare crasă a imaginilor însingurării. Este
însă şi o împotrivire a întoarcerii în “casnica
supunere”, a non-integrării în “îngrozitoare
împăcare”, situaţiile date construindu-se astfel în
puritatea strigătului lor expresiv pe fundamentul
unei anume speranţe întru prezenţă. Născut în 1941
în Meuselwitz – RDG, într-un mic orăşel dintr-o
regiune minieră (tatăl fiind dat ca dispărut la
Stalingrad), Hilbig trăieşte sub supravegherea
mamei lui, precum şi în familia bunicului. Invaţă şi
practică diverse meserii, lăcătuş, fochist, miner,
montator, chelner, vagabondînd în acelaşi timp prin
Polonia si Cehoslovacia. Trăieşte în Berlin ca scriitor

liber profesionist, cu rare apariţii, cu o existenţă
relativ boema si izolată, de curînd apărîndu-i încă
un roman de mare succes. Lirica însă continuă să-l
însoţească mereu în tendinţa lui de-a fi mereu
prezent în absenţa majorităţii din jur. A decedat în
anul 2007.

Prezentare: Andrei Zanca
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BIANCA MARCOVICI

AVERTISMENT CĂTRE MINE

Odihneşte-mă, Doamne!
în viaţa asta
şi nu mă arunca în infernul cuvintelor
şi nu mă transforma
într-o fiinţă dependentă
de miresmele închipuite
ale bărbatului din mine,
fă ordine în viaţa mea...
adu-mă pe calea cea bună
a surâsului,
aruncă-mă
în grădina cu flori
a paradisului pierdut,
de dincolo de lumină...
şi dă-mi o speranţă călătoare
de a nu înnebuni aşteptându-i semnul
celui care...
nu mă vrea!
Peste șapte coline
Uşierul lui Celan
seamănă cu bărbatul
care zace în mine
degeaba îl rog să-mi deschidă uşa
spre împărăţia Luminii!
o stea se aruncă în mare
se stinge.
stana de piatră zâmbeşte!

ÎMPREUNĂ

LaMareaMoartă e o lumină sofisticată de verde
e chiar arta de a surprinde şi scruta orizontul
curbat de amintiri dureroase...
sub cota zero cu mult.
Aici
e firul de care suntem legaţi
ca un umăr de care ne sprijinim fiinţa
aici e clipa poemului fotografiat
(nici nu poţi lega cuvintele)
Massada.
e acolo o sinagogă
cineva s-a rugat pentru noi să supravieţuim

LEGENDA I

Când acasă e departe şi departe e
undeva unde nu-i exact casa, cuibul,
între două tangente
şi curbura spaţiului, acolo unde
colţii câinelui sunt atât de albi ca şi blana sa
iar ochii lui, abisul meu mai cald
decât punctul de fierbere
te clarifică,
îl prefer pe el, lupul cel alb
numai fiindcă el, preferatul
m-a mirosit înainte de a mă sfâşia!
toate astea le ştii foarte bine şi tu.

* * *

Mi-am îngropat dragostea
mi-am îngropat mama...
covârşitor
poem al unei clipe.
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DORIN DAVID

Interviul (sau cumar veni astăzi, The job interview)

(Piesă într-un singuract)

Înmemoria lui Eugen Ionescu,
cu ocazia împlinirii a 60 de ani de cînd piesele sale

Cîntăreața cheală și Lecția
sînt jucate fără întrerupere pe scena
Théâtre de laHuchette din Paris

(continuare din numărul 3 (16) 2017)

EXAMINATORUL
Da, firește. Am studiat foarte multă teoria literară, de
fapt dacă îmi amintesc bine, am un doctorat în Litere,
da, așa e...
CANDIDATA
Și?
EXAMINATORUL
Și nimic. Știu ce înseamnă metaforic. Și simbolic. Deși,
aici, din punct de vedere al Istoriei Religiilor, nu cred că
cei doi termeni sînt sinonimi.
CANDIDATA
O, ați făcut un doctorat și în Istoria Religiilor?
EXAMINATORUL
A, nu. Un post-doctorat. La Harvard. Se pune?
CANDIDATA
LaHarvard? Cel adevărat?

EXAMINATORUL
Există și cel neadevărat? Asta e chiar interesant. N-am
știut. Stați să-mi notez.
(pornește computerul, dar scoate și un carnețel pe care
scrie ceva cu stiloul)
CANDIDATA
Nu, nu există, ziceam doar așa.
EXAMINATORUL
(taie ce a scris) În fine, nu știu unde vreți să duceți
discuția aceasta, dar vă asigur că nu este în interesul
dvs. de candidat.
CANDIDATA
Înțeleg.
EXAMINATORUL
Acum, dacă îmi permiteți, pot să vă ofer o cafea? Un
ceai?
CANDIDATA
Un pahar cu apă? S-a făcut cam cald...
EXAMINATORUL
Desigur. Poate doriți să vă dezbrăcați? Nu? Sau să vă
dați jos măcar sacoul?
CANDIDATA
Mulțumesc, dar sînt bine.
EXAMINATORUL
Foarte bine. Mă duc să aduc un pahar cu apă.

Examinatorul iese. Candidata rămîne singură, uitîndu-
se în jur, pe pereți, pe tavan. Se ridică și vrea să se uite la
monitor, cînd se deschide ușa și Examinatorul se
întoarce, cu o tavă pe care este așezat un pahar gol. Este
însoțit de DIRECTORUL DE RESURSE UMANE
(DRU). Examinatorul așează tava pe biroul celălalt, sub
privirile însetate ale Candidatei.
EXAMINATORUL
Domnișoară, domnul este Directorul de Resurse
Umane.
(Cei doi dau mîna)
DRU
Nice to meet you!
CANDIDATA
Oh, I dind’t know we’ll have the interview in English.
Nice to meet you, too.
EXAMINATORUL
Așa da.
DRU
Nu, nu va fi în Engleză.
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Mă bucur să aflu de la dvs. una ca asta, contează foarte
mult în economia acestui interviu.
EXAMINATORUL
Mă bucur și eu, gen.
CANDIDATA
Gen, ce?
DRU
Corect.
EXAMINATORUL
Gen, și-atît.
CANDIDATA
Emai cool așa!
DRU
Înțeleg. Poate totuși putem folosi fraze complete, poate
reușim să finalizăm acest interviu înainte de sosirea
domnului Director, știți că-i place ca toate să fie
aproape gata cînd sosește, ca să poată lua pulsul, ca să
spun așa, pe viu, la rece, și să tragă concluziile finale.
EXAMINATORUL
Vă referiți la domnul Director (face un semn cu capul la
dreapta) Executiv sau la domnul Director (face semn
cu capul în sus) General?
CANDIDATA
Sînt doi?
DRU
La Executiv (face și el același joc cu capul). Firește!
EXAMINATORUL
(răsuflă ușurat) E mai bine așa.
CANDIDATA
Sînt doi?
DRU
De ce întrebați? Credeți că domnul Director Executiv
este mai puțin sever decît domnul Director General?
EXAMINATORUL
Păi da.
CANDIDATA
Sînt doi.
DRU
Eu unul sînt mulțumit că nu și-a anunțat prezenta la
interviu și domnul Director Comercial.
EXAMINATORUL
Astamai lipsea!
CANDIDATA
Sînt trei?
DRU
Sau doamnaDirector Economic.

CANDIDATA
Aa, am crezut că nu sînteți român. Aveți un accent
britanic atît de bun.
EXAMINATORUL
Are, nu-i așa? Ne mîndrim cu el.
DRU
Lăsați, sînteți prea drăguți. Să luăm loc.
(El se așează la celălalt birou. Candidata își trage
stingheră scaunul într-o parte, ca să-i poată cumva
privi pe amîndoi. În timpul discuțiilor își va mișca
capul dintr-o parte în alta, privind cînd la unul cînd la
celălalt, în funcție de cel care vorbește)
EXAMINATORUL
Da, să continuăm. Domnule Director de Resurse
Umane, tocmai discutam cu această promițătoare
tînără, despre care trebuie să vă mărturisesc că este
specialistă în java, printre multe alte calități, după cum
vedeți și dvs. este foarte drăguță, aș putea spune chiar
frumoasă!
DRU
Așa, așa. Vă rog, terminați-vă ideea.
EXAMINATORUL
Asta e tot ce am vrut să spun.
DRU
Ba nu, ați zis că – citez: „tocmai discutam cu această
promițătoare tînără”.
CANDIDATA
Da, așa ați spus.
EXAMINATORUL
Întocmai. Tocmaidiscutamcuaceastăpromițătoare tînără.
DRU
Corect, și ce anume discutați?
CANDIDATA
Da, ce anume discutam?
EXAMINATORUL
Păi tocmai dvs. mă întrebați, doar ați fost aici.
DRU
Corect.
CANDIDATA
Am fost, dar nu am nici o idee ce am discutat.
EXAMINATORUL
Ba da, păi am discutat despre multe. Domnule Direc-
tor de Resurse Umane, trebuie să vă mărturisesc că
această tînără are un viitor strălucit în cadrul compa-
niei noastre, prevăd asta.
DRU
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CANDIDATA
Foarte tare jurnal!
DRU
Da? De ce e tare?
EXAMINATORUL
Nu în sensul tare ca piatra...
CANDIDATA
Ci mai degrabă iute ca săgeata. Pentru știință...
DRU
Înțeleg.
EXAMINATORUL
Așadar, domnișoara de față, probabil cea mai bună
canditată din cîte am examinat în întreaga mea
carieră de examinator de mai bine de 20 de ani...
CANDIDATA
Zero...
DRU
Corect, de cînd ați început această carieră?
EXAMINATORUL
Imediat după Revoluție. Atunci a fost cel mai ușor
să faci orice, fără criterii de performanță, fără
diplome, ba chiar și fără studii. La fel ca acum.
Doar relațiile și banii erau de ajuns, ca și acum.
Studiile le-am făcut mai tîrziu...
CANDIDATA
Cît de tîrziu?
EXAMINATORUL
De obicei pe la 11 noaptea.
DRU
Da, destul de tîrziu.
EXAMINATORUL
Păi da, dar nu mă plîng. Mi-a plăcut.
DRU
Corect. Și mie! Ce amintiri îmi treziți, domnule
Examinator, din studenția mea din Cluj. Parcă m-
aș fi aflat în America, atîta libertate am cunoscut!
EXAMINATORUL
Îmi amintesc perfect. Și eu am făcut facultatea tot
la Cluj. Babeș-Bolyai.
DRU
Universitatea Tehnică.
EXAMINATORUL
Nu, Babeș-Bolyai, îmi aduc aminte perfect.
CANDIDATA
Cred că vrea să spună că dînsul a făcut la cea
Tehnică.

EXAMINATORUL
Doamne-ferește?
CANDIDATA
Sînt patru?
DRU
Sau... (se oprește și în sfîrșit o privește pe Candidată) Dar
de ce sînteți așa speriată, domnișoară?
EXAMINATORUL
Păi da, parcă ați văzut o fantomă.
CANDIDATA
Nu, mulțumesc, nu cred în fantome.
EXAMINATORUL
Dar – așa cum spunea un celebru psiholog, sau mai
degrabă psihanalist – mă tem de ele.
CANDIDATA
Freud.
DRU
Cine?
EXAMINATORUL
Freud. Părintele psihanalizei. Știți, am făcut o cercetare
foarte interesantă la Cambridge...
CANDIDATA
(îl întrerupe, mirată) La Cambridge?
DRU
Cel adevărat?
EXAMINATORUL
(scrie în carnet) Așadar există și cel fals.
CANDIDATA
Nu, nu există.
EXAMINATORUL
(taie nervos ce a scris) Uf, nu mai suport farsele
astea.
CANDIDATA
Și ce ați studiat?
DRU
Corect.
EXAMINATORUL
Păi, relația dintre psihicul uman, firește, și
credință. În acest caz, în fantome. Am publicat un
studiu în Science...
CANDIDATA
(îl întrerupe din nou, mai mirată) În Science?
DRU
Adică cum, în science?
EXAMINATORUL
Jurnalul.. .
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DRU. Tac amîndoi, privesc pe pereți, pe tavan.
Liniște. Se deschide ușa și apare Examinatorul, cu o
altă tavă, pe care se află un pahar gol. Este însoțit de
DIRECTORUL EXECUTIV (DE). Candidata și
DRU respiră ușurați cînd îl văd pe Examinator
întrînd. Acesta pune tava pe birou, alături de
cealaltă.
EXAMINATORUL
Domnișoară, dați-mi voie să vi-l prezint pe
domnul Director Executiv.
CANDIDATA
Mă bucur să vă cunosc, domnule.
DE
Plăcerea e de partea mea, domnișoară.
EXAMINATORUL
Domnule Director Executiv, tocmai discutam cu
domnul Director de Resurse Umane ce candidată
minunată avem, ba dacă îmi dați voie aș chiar
spune, perfectă pentru acest job.
CANDIDATA
Mulțumesc.
DRU
Corect.
DE
Mă bucur să aud asta. Să luăm loc. (Pentru că nu
mai sînt scaune, el se așează direct pe biroul la care
stă DRU, cu picioarele în aer, bălăngănindu-le din
cînd în cînd)
EXAMINATORUL
Păi da, să luăm loc. Vă rog, domnișoară..

(continuare în numărul 1 (18) 2018)

DRU
Corect. Domnișoara este foarte bine pregătită.
EXAMINATORUL
Da, exact asta am vrut să evidențiez și eu.
CANDIDATA
Mulțumesc.
DRU
Bun, și i-ați examinat sînii?
EXAMINATORUL
(Ezită) Aici am avut o mică neînțelegere...
CANDIDATA
Nu consider că este necesar.
DRU
Înțeleg. Dar sper că înțelegeți că acest fapt, această
faptă aș putea spune, vă reduce simțitor șansele de
reușită?
EXAMINATORUL
Păi asta i-am spus și eu!
CANDIDATA
Dar nu văd care este legătura.
DRU
Da, care este legătura?
EXAMINATORUL
Am încercat să-i explic, credeți-mă, dar domnișoa-
ra este tare grea de cap.
CANDIDATA
Poftim?!
DRU
Credeți cu tărie asta?
EXAMINATORUL
Cred cu toată tăria.
CANDIDATA
Poftim?!
DRU
La asta nu mă așteptam, după așa un bun start.
Acum ce ne facem? Imediat trebuie să sosească
domnul Director Executiv, și noi.. .
EXAMINATORUL
Poate vreți o cafea? Un ceai?
CANDIDATA
Sau un pahar de apă?
DRU
Da, un pahar de apă este cel mai indicat.
EXAMINATORUL
Prea bine, mă duc să vă aduc unul.
Examinatorul iese, iar Candidata rămîne singură cu
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RADU CIOBANU

O SUPERPRODUCȚIE

Distins în 2014 cu Premiul pentru debut al Edi-
turii Cartea Românească, romanul Fotograful Curții
Regalei, semnat de doamna Simona Antonescu, a
apărut în 2015 și a produs senzația specifică unei
plăcute surprize. Scriam în comentariul de atunci
(„Actualitatea literară”, nr. 53-54) că asistăm la un
debut arghezian, adică târziu, matur și eclatant. Cartea
e ingenioasă compozițional, pregnantă stilistic, cu o
desfășurare imprevizibilă și captivantă. Peste numai un
an, debutanta revine tot atât de surprinzător cu Darul
lui Serafimii, roman oarecum în continuarea cronolo-
gică a primului și purtător al acelorași calități ca și
acesta. Urmarea era de așteptat cu tot interesul.

Doamna Simona Antonescu are vocația surpri-
zelor. Urmarea a venit nu mai departe decât în anul
acesta prin cel de a treilea roman în decurs de trei ani,
Hanul lui Manuciii, dar surpriza e acum de o cu totul
altă natură. Ne aflăm de data asta la începutul secolului
XIX, între 1806 și 1812: rezbelul ruso-turc purtat peste
Principate și pe pielea lor, înhățarea Basarabiei de către
ruși, crepusculul fanariot, pătrunderea modelor occi-
dentale, mișcări de toate felurile, într-un cuvânt, cum
chiar autoarea zice, „o lume de nisipuri mișcătoare”. Iar
performanța incontestabilă a d-sale este aceea de a crea
realmente o lume în mișcare. Iar o lume presu-pune în
primul rând personaje vii, în continuă stare de ebuliție.
Le vedem, le urmărim, le simțim prezența pe parcursul
a aproape 600 de pagini (!), în cele trei nuclee epice și
de interes ale cărții: moșia boierilor Sămărghiteni,
Hanul lui Manuc și Constantinopolul până în adâncu-

rile Palatului Topkapî. Cu inerenta diversitate a perso-
najelor, cele mai multe de o neîndoielnică auten-
ticitate, altele episodice, volatile, de la baba Niculina la
generalul Kutuzov, de la țigăncușa Stanca la odalisca
Aisha, de la ieniceri, haiduci, muscali la dragomani,
diplomați și inși cu misii acoperite. Sunt aici o lume, o
epocă și un ceas al istoriei, ceea ce presupune o
uimitoare profuziune epică. Se desfășoară în paginile
Simonei Antonescu întâmplări în flux continuu,
relatate cu arta păstrării imprevizibilului și farmecul
diversității.

Printre toți aceștia, negustorul, paharnicul și be-
iul Manuc e liantul, tipul uns cu toate unsorile, dar
până la urmă bine intenționat: „Ajunsese să cunoască
complicata rețea a politicii vremii căutând să-și înles-
nească negustoriile și să-și sporească talerii. Cumpăra
pace pentru drumul caravanelor sale, iar dacă aceasta
se făcea, tot mai ades în ultima vreme, odată cu spri-
jinirea anumitor domni pentru Principatele Române,
ori a anumitor aiani pentru raialele de la Dunăre,
atunci cumpăra și vești, cumpăra și oameni.” Cu o
avere fabuloasă, una dintre aspirațiile sale e întemeierea
unui punct fix din care să-și exercite influența și pute-
rea înspre cele patru zări. Acesta va fi Hanul său,
devenit nu doar loc al mondenităților, ci și al ocultelor
puneri la cale, iar în final, avându-l ca amfitrion pe el
însuși, sediul tratativelor de pace ruso-turce. Abilitățile
sale tainice, cum și vasta sa rețea informativă par
neverosimile nu doar cititorului, ci și celor apropiați,
precum Mustafa Bairactar, pașa de Rusciuc: „- Cum
faci, Manuc, să cunoști convenții și tratate care nu s-au
semnat încă? întrebă, ca o laudă adusă unor mai vechi
și cunoscute iscusințe ale prietenului său. / - Cel dintâi
pas este să nu răspund la astfel de întrebări, spuse
Manuc.” Ar fi acesta și un sfat pentru cititor: să accepte
curgerea lentă, aluvionară a narațiunii, cu toate dubiile
pe care ea i le suscită pe alocuri și să nu-și pună astfel
de întrebări care tulbură convențiile inerente poveștilor
atunci când, cu sau fără voia povestitorilor, cresc ca o
plantămagică, irepresibil arborescentă.

Ca un copac rămuros, trăgându-și sevele din mai
multe medii nutritive, crește și acest roman. E însă o
creștere lentă, liniară, în care singura perturbare a
monotoniei narative vine din alternarea celor trei lo-
curi amintite, în care se desfășoară povestea. Un sin-
gur detaliu amintește de subtilitatea compozițională
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a primelor două romane: vechea regulă a „puștii” din
primele pagini ale unei cărți, care va fi obligată să și
(îm)puște în ultimul capitol. Concret, primul și
penultimul capitol sunt intitulateMușcata din talpă. În
primul, jupânița Ruxandra, copilă încă, zbenguindu-se
la scaldă, descoperă în talpa desculță a micii roabe
țigănci Stanca, o „mușcată”, semn epidermic ereditar,
mai întunecat. În finalul întregii povești, descoperă
același semn în talpa noului ei născut și apoi în cea a
tatălui ei, boierul Miron Sămărghitan, aflat pe moarte.
Revelația Ruxandrei din clipa aceea este că Stanca e, de
fapt, sora ei. Cum se vor fi petrecut lucrurile este
sugerat în capitolul Frecatul picioarelor boierului, una
dintre frecventele incursiuni divagante pe care această
romancieră de anvergură le face în ambianța socio-
etnografică a vremii, zăbovind în resuscitarea descripti-
vă a unor ospețe, cântece și descântece, obiceiuri,
Armindeni, Ziua Pelinului, pețit etc...

Ajunși aici, e de remarcat enorma și laborioasa
documentare pe care a impus-o acest roman. Ea e
vizibilă în detaliile invazive, care, e drept, conferă
culoare textului, dar uneori îl împovărează inutil.
Abundența lor se constituie, la urma urmelor, și într-un
cusur, al cărții, lăsând impresia că naratoarea n-a avut
tăria să renunțe la nici cel mai mic amănunt obținut cu
trudă în procesul de documentare. Impresia pe care o
lasă astfel, generatoare de admirație totuși, este că știe
absolut tot, de la topografia ulicioarelor Constanti-
nopolului și a tainițelor palatelor imperiale, de la
dotarea specifică, tehnică și militară, a fregatelor de pe
Bosfor, până la rânduiala prisăcilor de pe moșia
Sămărghitenilor ori la ritualurile magice ale babei
Niculina. Grija de a nu pierde nimic din roadele îmbel-
șugate, spectaculoase și pitorești ale documentării au
dus și la gonflarea epică prin introducerea unor epi-
soade care rămân colaterale și în afara logicii artistice a
tramei narative centrale și, de altfel, a oricărei ficțiuni.
Astfel, întregul capitol O mie de cadâne, o mie de
ieniceri, cu viermuiala și încăierările de palat iscate de
răscoala ienicerilor, cu schimbarea sultanilor, dar mai
ales cu episodul atroce al masacrării celor o sută
cincizeci de fecioare din harem, care-și așteptau pline
de speranță „atestarea” în grațiile sultanului, este un
capitol care, oricât de tensionat și crâncen spectaculos,
face „burtă” romanului și putea lipsi. Ceva în acest
roman e preamult. Neputința autoarei de a renunța la

o seamă de lucruri seducătoare, descoperite în timpul
documentării, care a dus la ampla efervescență epică a
cărții, mi-a suscitat dintr-un anumit moment al
lecturii, și apoi m-a însoțit până în final, impresia că
asist la o superproducție literară de tip hollywoodian,
adaptată realităților începutului de veac XIX valah.
Evident că o astfel de performanță epică n-a fost și nici
nu putea fi realizată într-un an. Ea nu face parte dintre
cărțile care se scriu într-un an, ci în ani. Cu riscul (nu
prea mare) de a greși, convingerea mea este că ideea
acestui roman, concepția, documentarea și chiar,
parțial, scrierea sa efectivă sunt anterioare primelor
două romane apărute. După Darul lui Serafim a urmat
probabil doar finisarea și definitivarea, dar procesul de
elaborare, în toată amploarea și fazele sale a fost unul
de durată, de-a lungul căruia s-a acumulat o experiență
și s-a produs maturizarea artistică a unei redutabile
romanciere de cursă lungă. E și motivul care, fără să
cunosc antecedentele, mi-a permis în 2015 să-i apre-
ciez debutul ca eclatant și matur. O maturitate care,
așadar, n-a răsărit ex nihilo, ci e produsul unei lucrări
de durată, care a dat roade pe parcurs, la scurt timp.
Fapt incontestabil mi se pare că, în ciuda succesiunii
cronologice a aparițiilor, Fotograful Curții Regale și
Darul lui Serafim reprezintă, față de Hanul lui Manuc,
pași înainte pe calea unei arte literare suple, concise,
generoasă în sugestii și semnificații majore, care e de
presupus că vor rămâne de acum definitorii și pentru
cărțile viitoare ale doamnei Simona Antonescu.

_____________________________________
i Simona Antonescu, Fotograful Curții Regale,
București, Cartea Românească, 2015
ii Simona Antonescu, Darul lui Serafim, roman.
București, Cartea Românească, 2016.
iii Simona Antonescu, Hanul lui Manuc, Iași, Polirom,
2017.
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PAUL TUMANIAN

Hotelul Ţărmul Armoniei*

Oare poate fi recunoscută, aşa, doar cât treci
pe lângă ea, o persoană care ţi-a fost familiară cu
mulţi ani în urmă şi alături de care ţi-ai petrecut
mulţi ani? Oare o poţi recunoaşte dintr-o simplă
privire fugitivă în timp ce te întorci de la toaletă,
mergând pe culoar către locul tău, venind dinspre
locomotivă? În timp ce persoana cu pricina moţăie,
semn că a fost insensibilă la peisajul minunat care s-a
derulat în mare viteză prin dreptul ferestrei? Carmen
se gândi şi la asta. Pe vremuri vagoanele erau altfel, îşi
aminti ea. Un vagon deschis, ca cel de acum, fără
compartimente, lumea îl considera de rang inferior.
Nu întâlneai la clasa întâi aşa ceva pe atunci, iar la
clasa a doua se întâmpla rareori. Se purtau vagoanele
compartimentate. Astăzi nimeni nu mai tânjeşte
după compartimente: dacă vrei să te simţi singur şi
confortabil, dacă vrei să te ascunzi de lume, ascunde-
te chiar în mijlocul mulţimii şi bucură-te că nu te
cunoaşte nimeni...

„Doamne, era Andrei!” îşi spuse Carmen
ajungând la locul ei, două şiruri în urma locului unde
şedea — dormita — el. Purtaseră acelaşi nume aproa-
pe o viaţă întreagă. De fapt îl purtau şi acum fiindcă
ea nu considerase că merită efortul să-şi reia după
divorţ numele de domnişoară. I se păru un contrast
izbitor între somnolenţa lui de acum şi stilul său de
viaţă de care îşi amintea, activ, energic, chiar încăpă-
ţânat, nu rareori dur şi agresiv. De aici din spate locul

pe care şedea el părea neocupat, nu i se vedea nici
măcar capul, care îi alunecase în partea cealaltă, spre
fereastră.

Stătu să se gândească un pic. Ea nu se lăsase
cuprinsă de somnolenţă în ultimii ani şi era păcat să
rămână cu impresia că asta se întâmplase cu el, oricât
rău îi făcuse atunci. Nu aveai ce aştepta de la
echinocţiul de primăvară care avea să vină peste două
săptămâni.

Primăvara, la modă erau asteniile.
Se ridică de la locul ei şi se duse să se aşeze în

faţa lui, pe unul din cele două locuri goale opuse
locului ocupat de Andrei. Se lăsă pe spate rezemân-
du-se de spetează. Capul lui se înclinase în somn pâ-
nă ce tâmpla i se lipise de geam, iar pielea frunţii făcu-
se o cută la contactul cu sticla, ca şi cum ar fi fost în
exces. Ce altceva era în exces în toată fiinţa lui prezen-
tă, necunoscută ei? Întâlnindu-l singur în tren, lipsit
de vlagă şi buhăit, Carmen ghici că excesele lui din
ultimele lor zile petrecute împreună se risipiseră pe
nimic. Se întrebă dacă să evoce în minte primii lor
ani, sau ultimele luni, ultimele săptămâni, ultimele
zile. Unii spun — şi probabil nu greşesc — că o privi-
re a cuiva fixată asupra ta, atunci când nu ştii că eşti
fixat, sfârşeşte prin a se face simţită într-un fel sau
altul. Andrei întredeschise ochii şi văzând în faţa sa,
destul de aproape, chipul lui Carmen, clipi buimac,
apoi un pic contrariat, ba chiar cu oarece luciri de
spaimă în ochi, şi făcu raţionamentul — corect, după
părerea celor mai mulţi — că dacă cineva se uită stă-
ruitor la tine, trebuie neapărat să fie o persoană cu-
noscută. De nu cumva e vorba de o confuzie. Nu, de
data asta nu era nicio confuzie. Carmen se amuză ci-
tindu-i în ochi rând pe rând etapele trezirii la reali-
tate, de la vag până la deplin, de la privirea confuză de
la început, când abia deschisese ochii, la focalizarea
concentrată cu care o aţintea drept în ochi acum.

Îi zâmbi şi, de la distanţa nu prea mare la care se
aflau unul de celălalt, îi spuse:

—  Bună, Andi. Nu mai avemmult.
—  Nu mai avem mult până la ce? întrebă el ur-

suz, încruntându-se să înţeleagă.
Ursuz, ca în pasele lui proaste de pe vremuri. Ea

continua să-l privească cumva de departe, zâmbind.
—  Nu mă aşteptam să te mai întâlnesc vreodată.

Nu urma să pleci? Parcă aşa îmi amintesc. Unde urma
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Carmen părea să-şi găsească satisfacţia fixându-l cu
atât mai insistent.

—  De-aia m-ai părăsit, Andrei? Fiindcă nu mai
puteai aborda probleme esenţiale cu mine? Şi cam ce
probleme esenţiale ai avut tu în vedere? Poţi să-mi dai
un exemplu?

El arăta obosit şi descurajat.
—  Sunt multe de spus, Carmen. Nu cred că se

mai poate clarifica ceva. Şi nici nu cred că mai are
vreun rost... Trecură printr-un tunel atât de scurt, că
nici nu fu necesar să aprindă luminile. —  Dar dacă ţii
neapărat, reluă Andrei după ce tunelul rămase în
urmă, te invit la vagonul-restaurant să stăm de vorbă
la o bere.

—  Mulţumesc, răspunse ea, nu mai e timp. În
cel mult un sfert de oră trebuie să cobor... Cineva
tocmai apăsase butonul de la uşă şi uşa culisă chiar
lângă umărul lui Carmen, scoţând la iveală scurtul
coridor de trecere spre vagonul alăturat. Uşa culisă
automat înapoi, lăsând în urmă o vibraţie de aşteptare.

—  Poate se mai iveşte vreo ocazie. Problemele
esenţiale nu trebuie abandonate, glumi ea.

—  Mă-ndoiesc, spuse bărbatul. Şi îşi trase saco-
şa de voiaj mai aproape, ca şi cum ar fi fost vorba de o
fiinţă pe care şi-ar fi dorit-o mai aproape.

—  Eu credeam că m-ai părăsit pentru că o fe-
meie mult mai tânără e o atracţie irezistibilă, nu
pentru că în familie nu poţi aborda probleme
esenţiale. Asta pot s-o înţeleg chiar şi eu.

—  Te rog, Carmen, nu începe iarăşi!
—  Puteai să fii măcar generos cât de cât, Andi

dragă! Unii bărbaţi aşa fac. Sunt egoişti până-n vârful
unghiilor când e vorba de dreptul lor să-şi facă de cap,
şi compensează cu tot felul de donaţii în obiecte. Tu
nici măcar nu m-ai lăsat în apartament. Ţi-ai dorit
jumătatea! Şi drept urmare m-ai obligat să-mi caut
altă casă!

—  Ammai discutat asta, Carmen.
—  Şi nu mi-a fost uşor! N-am avut pe nimeni

să m-ajute, Andrei.
—  Ştiu şi asta. Ce-ai vrea să spun, Carmen?

Sunt ani de-atunci! Te-ai simţi mai uşurată dacă ţi-aş
spune că-mi pare rău?

—  Îţi pare rău, Andi? Pentru ce anume îţi pare
rău? Că m-ai părăsit? Sau că nu mi-ai lăsat mie
apartamentul?

să pleci? În Belgia, nu? Sau unde?

—  Am fost, mârâi el cu o figură întunecată.
Îşi întoarse privirea spre fereastră, unde peisajul

zburător de afară nu-i spunea nimic.
—  Nu mai eşti cu fosta ta colegă de serviciu?

Samanta, sau cum o chema?
Bărbatul râse cu amărăciune.
—  Nu te dezminţi... O chema Sanda. Nu Samanta.
—  Cum adică nu mă dezmint? tresări Carmen.
—  Răutăcioasă. Aşa cum deveniseşi în ultima

vreme.
—  Zău? Am fost răutăcioasă?
Lângă Andrei, pe locul de alături stătea o sacoşă

de voiaj destul de ponosită, albastră, cu un
compartiment oval pentru racheta de tenis. Cum să fi
fost altfel decât gol compartimentul acela oval?

—  A ta e sacoşa de lângă tine?
—  Da. De ce întrebi? Fiindcă n-am urcat-o pe

portbagaj? N-am urcat-o fiindcă e destul de grea şi pe
mine mă dor şalele.

—  Te dor şalele... Carmen îşi încrucişă braţele la
piept.

—  Deci cum e cu Sanda ta? Nu mai sunteţi
împreună?

—  Nu. Ne-am despărţit.
Carmen fu cuprinsă de un acces de râs nervos.

Se linişti şi îi puse altă întrebare decât cea care îi
venise prima pe buze:

—  Şi ea a rămas acolo?
—  Chiar te interesează ce s-a-ntâmplat cu Sanda?
—  Da, de ce nu!... Carmen făcu eforturi să nu se

aprindă.
—  Când un bărbat părăseşte o femeie, toate

femeile suferă.
—  Şi cu bărbaţii nu se întâmplă la fel?
—  Nu. Toată lumea e de acord că pentru un băr-

bat căsnicia e un lucru secundar. Chiar dacă tu, parcă
văd, ai să strigi: „Clişee!”

—  Ascultă, Carmen, oamenii după ce trăiesc
mulţi ani împreună, încep să nu mai fie capabili să
abordeze probleme esenţiale. Totul devine rutină. O
ştii şi tu foarte bine.

—  Îţi aminteşti tu că aşa a fost cu noi?
—  Bineînţeles. N-am nicio îndoială.

Bărbatul continua să-i evite privirea. Şi poate de aceea
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—  Ţi-am spus care-i părerea mea, Carmen. E
prea târziu să mai clarificăm lucrurile. Prea târziu.
Uşa automată scoase din nou pufnetul ei pneumatic
şi se deschise. O pereche intră în vagon discutând cu
aprindere reţinută.

—  Bine, Andi, spuse Carmen cu resemnare,
coborând vocea. Totul e calculat la tine, m-am
convins de asta. Chiar şi în gesturile tale necugetate ai
fost totdeauna calculat.

—  Nu ştiu ce înseamnă să fii calculat, Carmen.
Presupun că e vorba de un calcul al şanselor. Or, în
asta n-am excelat niciodată, te asigur.

—  Ai tras lozul necâştigător. O dată cu mine şi
a doua oară cu Samanta.

—  Sanda!
—  Ţi-aduci aminte când am fost la tombolă, la

Şcoala de Muzică? Apropo de loz necâştigător... Dar
atunci ai câştigat, ţi-aduci aminte? O trusă pentru
ascuţit lamele de ras. Îmi închipui că astăzi voi băr-
baţii de mult nu mai folosiţi lame de ras. Şi nici eu
n-am fost în pierdere. Am câştigat o eşarfă albastră de
mătase, pe care apoi mi-a suflat-o vântul de la gât
când traversam Lacul Herăstrău cu vaporaşul. Sunt
sigură că tu ai uitat. Mi-a părut tare rău de eşarfa aia
albastră. Mă rog, poate că nu era mătase naturală, dar
era foarte plăcută la atingere... Poate că viaţa e făcută
din mici bucurii, nu crezi, Andi? Sau tu ai ţintit
totdeauna, cum spuneai, problemele esenţiale. Chiar
aş fi curioasă să aflu ce înţelegi tu prin probleme
esenţiale. Copiii nu sunt o problemă esenţială? Or,
din câte mi-aduc aminte, tu n-ai vrut copii... Ştii,
Andrei, ceea ce m-a contrariat totdeauna la tine şi
m-a descumpănit în acelaşi timp a fost amestecul
acela incredibil de calcul şi dor de aventură... Nu vrei
să vii cu mine?

Andrei privise încăpăţânat pe fereastră, undeva
în colţul apropiat, cât Carmen vorbise, iar acum îşi
întoarse spre ea privirea contrariată:

—  Să vin cu tine? Unde?
—  Oricum, remarcă ea afişând un zâmbet deta-

şat, n-ai sărit să strigi „Nu vin!”. Ca pe vremuri.
Înseamnă că ceva s-a schimbat totuşi în felul tău de a
fi. Mi-aduc aminte de câte ori erai bosumflat pe vre-
muri şi trebuia de fiecare dată să dau dovadă de calm
şi să mă străduiesc să te împac. Şi mai ales mi-aduc
aminte cât de încruntat erai când ai venit la mine să

mă anunţi că mă părăseşti şi că pleci cu colega ta San-
da. Ştiu, nu puteai să vii cu zâmbetul pe buze. Nu era
stilul tău. De altfel, nu e stilul bărbaţilor, în general.
Voi bărbaţii sunteţi deseori bosumflaţi şi morocănoşi
şi noi femeile trebuie să avem mereu grijă să vă
împăcăm... Ai o privire! Hei, Andi, ce-i cu tine? Te
îngrijorează ceva?

El o aţinti cu o privire neaşteptat de serioasă.
—  Unde vrei să vin cu tine, Carmen?
—  Te pomeneşti că te interesează! exclamă ea.

Am reuşit să trezesc în tine spiritul de aventură? Uite,
am primit o invitaţie pentru un sejur de patru zile,
începând de astăzi după-amiază până duminică seară,
la hotelul Ţărmul Armoniei. Într-o companie selectă
de oameni divorţaţi! Ce zici de asta? Tot voiai tu să
mă inviţi la o bere în vagonul restaurant. Eu te invit la
mult mai multe beri, sau la ce ne-or mai servi acolo,
habar n-am. Totul gratuit! Scrie în invitaţie: Veniţi
împreună cu fostul, sau fosta. Ce zici, Andi, nu vrei
să-ncercăm? Din păcate nu mai e timp. Dacă vrei să
vezi invitaţia, te invit s-o citeşti jos în gară, după ce
coborâm. Ne aşezăm pe o bancă, îţi dau invitaţia s-o
citeşti şi te lămureşti despre ce-i vorba. Dacă ţi se pare
că nu-i de tine, te urci în trenul următor şi îţi vezi de
drum, ca şi cum nici nu ne-am fi întâlnit. Ce zici?

—  Ţărmul Armoniei? râse el sceptic.
Oamenii din vagon, pregătiţi de coborâre, um-

pleau culoarul şi alături de ei uşa automată pufnea
pneumatic la fiecare apăsare pe buton. Trenul
începuse deja să frâneze la intrarea în gară.

* Fragment din romanulDivorţ fericit!, în lucru
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LEON-IOSIF GRAPINI

Laoraș, întâia oară

Diferențele dintre sat și oraș sunt semnificative,
cunoscute de cei care se aventurează în lectură, o
enumerare a acestora ar fi și nepotrivită, și plicti-
sitoare, dar una trebuie amintită, spre a da înțeles
demersului prozastic, orașul e mai mare, cât de mare,
nu întrebăm noi, ci curiosul copilaș, de doi, trei, cel
mult patru ani, care va merge pentru întâia oară
într-o urbe, mare, mult mai mare, vine răspunsul
mamei preocupate cu împachetarea câtorva alimente,
cârnaț, slănină, ceapă, o bucată de caș, ajunge, că
nici ei nu au de prisos, să fie acolo, să nu zică
destinatarul că e zgârcită, le împachetează în hârtie
albastră, în aceste vremuri, hârtia albă e o raritate,
cum rarități sunt multe altele, despre care, deocamdată,
nu ne-am propus să scriem, cât de mult, vine
următoarea întrebare a puștiului, însoțită de o
privire largă și albastră, de parcă cerul unei amiezi
de vară s-ar fi deschis anume să încapă în cuprin-
sul lui toate răspunsurile lumii, mult mai mare, și,
de nu încetezi, s-ar putea să mă supăr, așa cum se
supără părinții prinși la colț de întrebările fiilor, fie
că nu mai au chef să răspundă, fie că, pur și
simplu, consideră discuția încheiată, din motive
obiective, au altă treabă, sau subiective, alte răs-
punsuri nu au, ce era de spus s-a spus. Numai că
cei mici nu înțeleg atitudinea, intenția și motiva-
țiile adulților, dacă e de aflat, trebuie întrebat până
la capăt, până la capătul răbdărilor celor mari, chit

că insistența s-ar putea lăsa cu o vorbă mai aspră
sau chiar cu o scatoalcă, în funcție de nervi sau de
oboseală, când se enervează, părinții sunt și ei
oameni, îngerii nu trăiesc pe pământ, totuși cumva
trebuie să se încheie dialogul și fraza, ca atare,
mama dă răspunsul ultim și convingător, vei merge
și vei vedea. Mergem și noi să vedem ce și cum e
cu acest pui de om ajuns pentru prima dată într-un
oraș, de fapt un orășel așezat pe aceeași vale
montană cu satul lui, o vale cu un drum de țară
șerpuitor de-a lungul râului, la poalele munților, pe
care autobuzul, numit de localnici cursă, îl străbate
de patru ori pe zi, de două ori la sosire, de două ori
la plecare, îl străbate hurducându-se din încheie-
turi și tușind zgomotos prin țeava de eșapament
când ți-e liniștea mai dragă, scoțând un fum îne-
căcios, e un autobuz vechi, bun însă pentru niște
țărani de la coarnele plugului, să zică mersi, par-
don, bogdaproste, alții nu au nici măcar atât, când
se împart cuceririle și binefacerile civilizației, rura-
lul primește mai puțin decât urbanul, și acel puțin
doar din ce rămâne de la alții, nu putem schimba
noi înțelepciunea populară, cine împarte parte-și
face, însă, de dragul scriiturii și al cititorului,
putem să ne răzvrătim în câteva cuvinte, lumea
asta nu-i făcută ca lumea, decât nimic e bine și
atât, spun sătenii, vorbe care se trag din aceeași
înțelepciune, bine că merge, nu copilul în vizită la
unchiul său, ci autobuzul, are roți, motor, volan și
chiar și șofer, cam bosumflat și ursuz omul de la
volan, ce vreți, în acest capăt de lume distracții nu
prea sunt, de la opt dimineața sau de la cinci după-
masa, când ajungi în localitate, și până la trei
după-amiaza ori până la cinci dimineața, când vei
pleca, n-ai ce face, câte o nevastă rea de muscă, la
care să tragi, s-ar mai găsi, dacă nu te-ar găsi soțul
venit pe nepusă-masă de la muncă, din mină, din
pădure sau de la câmp, o văduvă tânără, nepăsă-
toare la gura satului și dornică de aventuri amo-
roase cu un șofer de cursă de la oraș ar fi interesată
numai dacă pretendentul nu ar fi însurat, la ce bun
un conducător auto în așternuturile tale dacă nu e
liber de obligații familiale, s-ar recăsători și ea, asta
e de înțeles, e în floarea vârstei, doar am spus că e
tânără, așa, de amorul amorului, l-ar accepta, dar
nu pe acesta, cam în etate și, prin urmare, cam ramolit,
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iar la bufetul din localitate mai că nu s-ar duce, nu
văduva, ci șoferul, mergi azi, mergi mâine, de la o
vreme o lași moartă, are dreptate, aceleași distracții
plictisesc, așadar, ca să nu lungim prea mult vorba,
iată de ce omul de la volan este mai mereu bosum-
flat și ursuz, pot fi și alte motive, să le găsească cine
vrea.

Sigur, un răspuns trebuie să dăm întrebărilor
cu ce scop, cu ce prilej și exact unde călătorește
băiețelul cu ochi albaștri, știm deja, și cu păr bălai,
aflăm acum, și mai ales cine îl însoțește, nu se văd
copii așa de mici călătorind de capul lor, nu în
aceste locuri, cei ce-și lasă micile odrasle să
rătăcească singure cu autobuzul sunt ei înșiși
rătăciți cu mintea, nu și mama din poveste, ea și-a
încredințat fiul mamei sale, chemate de fiul
acesteia la oraș, adică de unchiul copilașului, hai,
mamă, să vezi unde locuiesc, ce am agonisit, nu de
progenituri e vorba, agoniseala asta o au aproape
toți, ci de celelalte, valorile materiale ce te fac om
între oameni, căci cele spirituale puțin ajută să ți se
recunoască reușita în viață, prin urmare, mama
unchiului a acceptat, va merge, însă nu cu mâna
goală, îl va lua și pe nepot, e mic, dar e însoțit, să
vadă și el, sărăcuțul, lumea, lumea ei și a fetei sale,
care nu se întinde mai încolo de micul orășel, o
stațiune balneară aflată la nici douăzeci de
kilometri de satul lor.

Plecarea de acasă îi stârnește copilului o bu-
curie fără margini, o bucurie mai mare decât
plăcerea de a fura bomboane din pomul de Cră-
ciun atârnat de pironul din tavan deasupra patului,
în vreme ce mama și bunica dorm duse, chiar mai
puternică și decât satisfacția dată de jocul de-a v-
ați ascunselea, când sora sa nu-l găsește nici în
ruptul capului, de atâta fericire mica odraslă sare
într-un picior pe dușumeaua încăperii, țopăind pe
o podea da, pe alta ba, într-un fel de șotron dese-
nat în mintea sa, în timp ce bunica lui, când înțele-
gătoare, când descurajată și deloc îmbunată, în-
cearcă să-l prindă ca să-l îmbrace în straiele de
sărbătoare, devenite de acum și de oraș, cămașă,
pantaloni, papuci, bluză și pălărie, hainele de
hârjoneală sunt înghesuite deja în traistă, el joacă
șotron în timp ce mama, fredonând o melodie,
coace pe soba de tablă, într-o tigaie rotundă, plăcinte

umplute cu urdă și cu cozi de ceapă, merinde
pentru drum, chit că drumul e scurt, respectăm
obiceiul, nu ne abatem de la el, niște plăcinte cres-
cute și rumene, ce-ți stimulează simțul gustativ,
știm noi, băiețelul știe doar că-ți lasă gura apă,
cum tot așa știu și cele două femei, poate ele
cunosc mai multe, posibil, viața, chiar și la țară, te
face știutor, când, în sfârșit, este prins și îmbrăcat
cu hainele amintite, țâncul o zbughește afară, în
târnaț, cu speranța că, peste cele două ogrăzi
învecinate și despărțite de un gard care nu face
multă cinste nici numelui său, nici proprietarilor,
în celălalt cerdac, va apărea Miluț, poate vine și
fratele lui, Tinu, cu atât mai bine, martori la un
eveniment e de preferat să fie cât mai mulți, Miluț
îl va vedea înțolit ca de sărbătoare într-o banală zi
de sâmbătă și-l va întreba, cu ochii măriți de
curiozitate, unde te duci, firească întrebare, că
îmbrăcat astfel nu poți merge decât la biserică, azi
însă nu e duminică și nici sărbătoare trecută cu
roșu în calendar, la oraș mă duc, unde, la oraș, la
unchiu, ochii vecinului, un băiat de aceeași vârstă
fragedă, prieten la cataramă cu protagonistul
povestirii, se deschid și mai tare, devin atât de
întrebători, încât strălucesc precum doi sori care
luminează întinderea pământului, și cum să nu fie
atât de sclipitori și de întrebători când această
întindere a pământului abia dacă depășește ulița
copilăriei lor, ducând până la biserica din centrul
satului, la stânga, cum ieși de pe ulicioară, sau
până la sora mai mare a bunicii, dacă o iei la
dreapta, un oraș, de ai ști ce înseamnă, ai întreba
cu nevinovăția micului ignorant, înțeleasă, de
altfel, unde este, iar răspunsul micuțului călător ar
veni imediat, departe, alt cuvânt nu mai contează.

Miluț nu s-a ivit în pridvor, o fi ocupat cu
problemele lui importante, legate de te miri ce
jocuri prin casă, nici Tinu nu a apărut, precis îl
acompaniază pe fratele său, așa că ieșirea băiatului
din casă, ținut de mână de bunica sa, cealaltă mână
a bătrânei cuprinzând, pentru siguranța și ușurarea
poverii, baierul traistei agățate pe umăr și atârnate
pe spatele neîncovoiat, semn că anii sunt mulți, dar
nu foarte mulți, deci, ieșirea băiatului se face fără
asistență, socoteala din casă nu se potrivește cu cea
din curte, nici cu cea din ulicioară, căci nici aici nu
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catadicsește nimeni să-și piardă vremea uitându-se
cum bunica și nepotul, gătiți nevoie mare, se
îndreaptă spre centrul satului, acolo de unde
pleacă autobuzul spre oraș, nu doar spre micul
orășel, aici face scurte opriri, ci spre marea urbe,
capitala de raion.

Trecem peste acțiuni care pot fi doar enumera-
te, fără a insista asupra desfășurării lor, neimportante
în economia povestirii, cum ar fi drumul până la
stație, așteptarea autobuzului, destul de lungă, țăranii
au bunul sau prostul obicei, după cum vrea fiecare să-
l califice, de a-și lua o marjă de timp suficientă pentru
a nu întârzia la o acțiune care nu începe la oră fixă,
darămite la una care are ora de începere stabilită cu
exactitate, procurarea biletelor de la șofer, așezarea
bagajelor, să numim astfel traista, căci joacă același
rol, ocuparea locurilor, băiețelul la geam, să vadă și el
lumea prin care-și face drum cursa asta, salutul între
femeile urcate în mașină, puține, câte au norocul de a
călători, dialogurile scurte, unde mergi, la băiat,
acolo, acolo dară, dar tu, la fată, tot acolo, nu, dincolo,
reținem, totuși, privirea curioasă a băiatului aruncată
afară, dincolo de sticla prăfuită și, din această pricină,
mai puțin transparentă a ferestrei, însă nu într-atât de
prăfuită, încât să ascundă ochiului frumusețile natu-
rii. De peisaje e plin pământul, frumoase și încântă-
toare, verzi, colorate sau albe, după anotimp, vii sau
uscate, după continent, latitudine și alte criterii
geografice, întinse sau înalte, după relief, epitetele pot
continua, cine e dispus, să le caute, multe peisaje sunt
și pe aici, verzi de data aceasta, frumoase fără sea-
măn, semn că Dumnezeu, când a făcut pământul, s-a
gândit cu dragoste la trăitorii de mai târziu ai acestor
meleaguri, n-or avea ei multe prin bătătură și în
buzunare, însă de peisaje nu duc lipsă, ele se succed
unul după altul, înghesuindu-se în spatele autobu-
zului, unde dispar ca într-un sac fără fund, nu te
întrebi unde a dispărut unul, căci vine altul și mai
atrăgător, trec cu viteză purtând în ele copaci înalți cu
coroana rotundă sau alungită, stâlpi de telegraf din
lemn, sfrijiți și arși de soare, case apropiate sau
îndepărtate, mai arătoase sau mai pipernicite, păduri
întinse, strălucind în soare, creste golașe și vârfuri
ascuțite de munte răsărite când și când printre
siluetele clădirilor, grădini de zarzavat, livezi și fânețe,
poduri, podețe și șanțuri doldora de bălării, luciul

apei curgătoare și câte altele lăsate de Cel de Sus să
bucure ochii, ai noștri și ai băiețelului, care ar pune
întrebări, are o sumedenie, însă bunica moțăie, așa-s
bătrânii, hurducați adorm, cine e sătul de viață e sătul
și de peisaje, le ignoră, căutând o lume mai bună și
mai frumoasă în vis, pe altcineva nu poți întreba, ar fi
semn de proastă creștere.

La coborâre, în prima stație, cea din capătul din
sus al așezării, mai sunt trei, în centru, în stațiune și la
ieșirea din localitate, copilul spune, mamă bună, am
trecut prin mai multe orașe, le-am văzut cu ochii mei,
dumneata dormeai, taci, puiule, erau tot sate ca al
nostru și nu erau mai multe de trei, oraș este doar aici,
unde am coborât noi, dar aici este chiar mai urât ca
pe ulița noastră, confirmăm afirmația puștiului, casele
sunt mai scunde, iar pădurea cade pe noi și de o
parte, și de alta a drumului și a văii, de parcă am fi hăt
în creierii munților, ne lămurește bătrâna, asta pentru
că ne aflăm la marginea orașului, băiețelul întreabă,
aici locuiește unchiu, aici dară, vine răspunsul care se
prelungește în cele ce urmează, că de-și găsea o locu-
ință în centru sau în stațiune vedeai și tu mai multe,
eu, de m-or ține picioarele și vrerea, le voi vedea
mâine, cei ca tine însă nu au ce căuta în stațiune. De
cele mai multe ori așteptările ne înșală, speranțele
prea mari rămân deșarte, iar iluziile se destramă în
fața realității necruțătoare, căci realitate necruțătoare
este o periferie urbană mai anostă, ca să nu spunem
mai urâtă, ca o uliță de sat.

Unchiul stă cu chirie într-o casă țărănească,
ocupând aripa dinspre nord, de fapt o încăpere largă
ce ține loc și de sufragerie, și de dormitor, din care dai
într-o odaie îngustă și lungă, o fostă cămară de
alimente, acum bucătărie, mobilierul, se poate spune,
este de oraș, căci are prea multe vitrine, este lăcuit și
lucios și dispune de mai multe piese, printre ele,
necunoscute copilului până azi, aflându-se o canapea
și un recamier, din sufragerie ieși afară direct în
târnaț, mai scurt decât cel cunoscut de protagonist,
încolo, o curte ca toate curțile, poate mai largă și mai
îngrijită, în care găinile nu zburătăcesc prin ea, ca la ei
acasă, ci sunt înghesuite într-un țarc aflat peste drum,
în grădina gazdei, ei, da, aici, în curte, cei doi copii ai
unchiului, băiat și fată, mai mari cu trei, respectiv, cu
doi ani decât protagonistul nostru, se pot mândri că
locuiesc la oraș, întrucât nu se află o fântână, cum ar
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fi normal, ci o cișmea, o țeavă groasă și îndoită ca un
gât de lebădă, din care apa țâșnește într-un jet gros și
puternic dacă acționezi o rozetă metalică, ruginită pe
alocuri, prinsă pe o tijă, în spatele țevii.

Am plecat azi, sâmbătă, la ora trei, și ne întoar-
cem mâine, duminică, la patru și jumătate, mai multe
n-avem ce face aici, cum stă unchiul cu agoniseala am
văzut, ce e acela oraș ne-am lămurit, nimic nou sub
soare, jocurile sunt aceleași, de-a v-ați ascunselea, de-
a prinselea, hoții și vardiștii, nici măcar păcălici nu au
verișorii, cum are Mirela, frumoasa fetiță a doamnei
Marea, când vine de la oraș cu mașina proprietate
personală, condusă cu mândrie nedisimulată de tatăl
fetei, domnul Sandu, ea vine însă dintr-un oraș-oraș,
nu ca acesta, jocul de-a moara cu boabe de fasole îl
cunoaștem de acasă, jucării nu sunt, doar o minge
dezumflată pe jumătate, care, lovită puternic cu
piciorul, abia de se deplasează trei metri, dar am
mințit când am spus că nimic nu este nou, chiar dacă
nu este o joacă, la o adică poate fi, să urci costișa din
spatele casei, să te pitulezi la pământ, să aștepți cu
inima cât un purice trecerea trenului de care n-am
mai auzit până acum, să-l vezi venind, furios, scoțând
aburi și fluierând de să-ți spargă timpanele, nu alta,
trecând ca un șarpe uriaș pe deasupra capetelor
noastre îngropate în iarba înaltă, asta da minunăție,
merită, uite că nu am venit degeaba până aici.

A doua zi, după-amiaza, fiind o frumoasă du-
minică de vară, ulița colcăie de copii, nevestele și
bătrânele, nu chiar toate, numai cele cu chefde vorbă
și aplecate spre cleveteală, sporovăiesc înșirate pe lavi-
țe la soare, bărbați nu sunt, ei și-au găsit preocupări
prin centrul satului, la o poveste, sau la bufet, la un
pahar de vinars, astfel, la întoarcerea bunicii și a
nepotului, asistența este numeroasă, curioasă și stăpâ-
nită de invidie, ni, mă, la el, s-a făcut băiat de oraș,
nu-i mai ajungi la nas, vestea plecării s-a răspândit
repede pe uliță, cu toții așteptând de pe o zi pe alta să
afle noutăți, ne referim doar la cei mici, întrebări sunt
multe, nerăbdătoare și insistente, vor fi puse abia
după ce copilul se va îmbrăca în hainele de joacă și
după ce își va pune burta la cale, cu toate că nu i-au
lăsat unchiul și mătușa să plece la drum flămânzi, nu
se face, mai ales între neamuri, dar hurducăturile
autobuzului au așezat mâncarea mai bine în cotloa-
nele stomacului, făcând loc alteia, și chiar dacă nu ar

mai încăpea nimic, mama e musai să așeze masa,
băiețelul e mic și în creștere, așa sunt mamele,
grijulii peste măsură, grija lor nemăsurată nu supără
tare decât atunci când copiii ajung adulți, gata, știm
și noi ce vrem și de ce avem nevoie, gata cu
dădăceala, unii îi spun conflict între generații, așa o
fi. Când răsare băiatul pe ulicioară, toți prietenii sar
cu întrebări, ai fost la oraș, cum e, ce e acela oraș, e
fain, mai fain ca la noi, cu ce te-ai jucat, au multe
jucării verișorii tăi, ai fost cu cursa, cum e în cursă,
ce-ai văzut dincolo de sat, mai mergi, când, nu
putem veni și noi, s-ar supăra unchiu să ne vadă pe
toți acolo, hai, zi-ne, iar copilul zice, privindu-i cu
un aer de superioritate nemaiîntâlnit la el până
atunci, da, ce-am văzut eu e mai mult ca într-o
poveste, orașul e mai mare ca ulicioara noastră și ca
satul nostru de o mie de ori, casele sunt mari și cu
multe geamuri, au balcoane la fiecare fereastră, știe
acest lucru de la verișorii săi care au fost în alte dăți
în centru și în stațiune și care s-au lăudat cu cele
câteva blocuri ale așezării dându-se, astfel, copii de
oraș, ce au casele, se arată nelămuriți prietenii,
balcoane, ce-s alea, târnațuri, dar mult mai scurte,
cât vezi cu ochii sunt numai case cu balcoane, iar de
stațiune nu mai zic, ce-i aia stațiune, întreabă copiii,
el nu mai zice, fiindcă bunica, deși a fost chiar în
această dimineață acolo cu unchiul și cu mătușa,
dovadă că au ținut-o și picioarele, și vrerea, nu i-a
povestit nimic, nu a fost timp, în vizită s-a întreținut
cu fiul și cu nora ei, pe autobuz, știm deja, a moțăit,
iar acasă nu a mai apucat să-i spună, dorința celui
mic de a se întâlni cu prietenii ca să se laude cu
aventura sa a fost mai aprigă decât dorința de a afla
lucruri despre stațiune, verișorii nu au insistat cu
descrierea acesteia, un mister trebuie păstrat, altfel
nu mai prezinți interes, de jucării întrebați, păi câte
au verișorii mei nu are nimeni, Nelu cel mare, care
l-a mirosit pe povestitor că sare calul, întreabă, au
mai multe ca la grădiniță, ce grădiniță, vine
răspunsul, au o odaie doldora de jucării, de la
mașinuțe fel de fel, la cărți colorate, de la păpuși care
mai de care, la mingi mari și mici de toate culorile,
și câte altele, de nu știi pe ce să pui mâna, tu pe ce ai
pus, pe toate, au peste o mie de jucării, stați să vă
spun, ce-am văzut nici că voi mai vedea vreodată,
ce, ce, am văzut trenul, ce ai văzut, trenul, ce-i ăla, ce
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să fie, tren, adică un fel de cursă cu mai multe curse,
cum vine asta, vine, mai multe curse una după alta,
o mie de curse, și merg nu pe drum, dar pe ce, pe
calea ferată, pe ce, merg pe calea ferată, unchiu a zis,
zic și eu, zi, dar lămurește-ne, vă lămuresc, e un drum
de fier, l-ai văzut, dară, am văzut și trenul, și calea
ferată, când s-a apropiat de noi, de mine și de
verișorii mei, a scos un urlet ascuțit de ne-a stat
inima în loc și a suflat prin nări foc și pară, păi e
balaur, da de unde, e tren, așa face el, poate vrea să
sperie copiii, să nu-i stea în cale, poate, confirmă
prietenii, și ce-ai mai văzut, multe, sunt păduri pe
acolo, și încă ce păduri, sunt ape, și încă ce ape,
biserică au, nu una, mai multe, de o mie de ori mai
mari ca a noastră, tiii, chiar că-s mari, taci, mă,
aruncă neîncrederea în spusele băiatului Nelu cel
mare, nu le mai împuia capul cu prostii, unde ai
văzut tu un tren cât o mie de curse și o biserică mai
mare de o mie de ori ca a noastră, copilul răspunde
cu hotărâre, fără să clipească, la oraș, unde să văd.
Iată cum, deși am evitat să enumerăm diferențele
dintre sat și oraș, până la urmă tot le-am înșirat aici,
desigur, doar pe cele aflate în mintea unui copil de
doi, trei, nu mai mult de patru ani, a cărui aventură
urbană, povestită prietenilor de joacă, poate lăsa în
final o concluzie, orașul e de o mie de ori mai mare
ca satul.

HANS DAMA

Schilfgesang

Durchs Rohr hinkt leis ein Abendwind,
die Sonne wetzt die letzten Strahlen,
die müden Vöglein schläfrig sind,
suchen ihr Nest nach Futterqualen:

 
Nicht reichlich war ihr Tisch gedeckt,
die Opfer wollten nicht altaren,
garmanches sich noch jetzt versteckt
vor schwärmerischen Vogelscharen.

Der blasserfüllte Abendsprung
mahntMensch und Tier endlich zu sputen,
Die Nachtschleier der Dämmerung
mag keinem jetzt wohl noch zumuten,

nun außer Hauses noch zu sein…
in Dunkelheit – Gefahrenstille…
Geräusche gehn durchMarkund Bein,
und es erstarret jederWille…

Nur drüben wiegt sich unerschrocken
das Zartschilfleicht im Abendwind.
In kühnen Träumen steigt ein Brocken
voll Mutes und… wir Helden sind...

 
 

27. April 2017
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CHRISTOPHER KLOEBLE

HERR ERWIG

Es schellt. Seine Bettdecke ist zu schwer, er kann
nicht aufstehen. Jemand macht sich am Schloss zu
schaffen. Türknallen. Schritte kommen näher. Klack-
Klack-Klack. Diese Sarah, denkt er, wie immer mit
Absätzen. Sie grüßt, schlüpft aus ihren Stöckelschuhen,
nennt ihn Max. Das findet er ein bisschen kurz. Max
Alfons Helmut Erwig stand früher auf den Plakaten,
sagt er. Seine Worte zwicken im Hals – wie lang ist es
her, dass er gesprochen hat? Aber, aber, immer mit der
Ruhe, Max, sagt sie und reißt ruckartig die Vorhänge
auf. Licht fällt auf ihn. Viele verehrten mich als Puck,
ruft er, aber sie verlässt das Zimmer, ohne ihn auch nur
eines Blickes zu würdigen. Eine von der ungeduldigen
Sorte. Noch vor zehn Jahren hätte sie ihn um ein Auto-
gramm gebeten, denkt er, aber man kann sich sein Pu-
blikum eben nicht aussuchen. Und so lange sich nicht
mehr Leute auf der Bühne befinden als davor, wird
weitergespielt. Da kehrt sie auch schon zurück und
stellt eine Blechschüssel voll Wasser neben das Bett.
Sind Sie eigentlich ein Abonnent? Ich bin Sarah, das
wissen Sie doch, sagt sie. Das habe ich nicht gemeint,
sagt er. Weiß ich doch, Max, antwortet sie, und wringt
einen Schwamm in der Blechschüssel aus, bevor sie
damit beginnt, seine Füße zu waschen. Ekelhaftes Ge-
fühl. Lassen Sie das, befiehlt er, ich werde später
duschen. Die macht einfach weiter. Soll sie doch. Als
Puck war ich übrigens grandios. Kenn ich nicht, sagt
Sarah. Jeder kennt den Puck, sagt er. Ich nicht, sagt sie.
Was für eine schamlose Person. Gehen Sie mal ins The-

ater, sagt er. Kino ist besser, meint Sarah und taucht
mit dem Schwamm unter sein Nachthemd. Gutes
Gefühl. Ihm scheint, wäre sie nicht so schrecklich
dumm, sie hätte was von Andrea. Seine Andrea trug
auch so gern Stöckelschuhe. Und die konnte sich
bewegen! Trotz ihrer Pfennigabsätze schwebte sie bei
jeder seiner Premieren über den Roten Teppich, auf
Empfängen glitt sie so leichtfüßig übers Parkett, dass
man ihn für einen begnadeten Tänzer hielt, und 82,
nach diesem peinlichen Infarkt aufder Bühne, flog sie
beim morgendlichen Lauf an seiner Seite dahin und
ermunterte ihn, den Schnaufenden, Dicken, den
Raucher, der sich Meter um Meter, Pfund um Pfund
abrang. Immer in Bewegung zu bleiben, bedeutete
Andrea alles, ihr Leben hing davon ab. Wie bei einem
Hai, denkt er und lächelt, während Sarah seine Hände
vorsichtig in die Ärmel eines frischen Nachthemdes
manövriert. So, sagt sie, jetzt macht der Max wieder
was her. Ich war einmal ein idealer Fang! Sie deckt ihn
zu, kämmt ihm die Haare nach hinten und sagt, das
sind Sie doch immer noch. Jetzt eine elegante Verbeu-
gung, das würde mächtig Eindruck schinden, nur …
wie verbeugt man sich im Liegen? 63, an den Stä-
dtischen Bühnen Ulm, da war das ein Klacks, einmal
mit Schwung nach unten sausen und schwupdiwupp
wieder hoch, Brust raus, Rücken durchgestreckt, das
imponierte der Damenwelt. Ein Schauspieler. Ein
Theaterschauspieler! Mitte zwanzig, groß gewachsen
und gut aussehend. Seine Avancen ignorierte keine.
Nur diese Andrea schien noch nichts davon gehört zu
haben. Idealer Fang? Kasperletheater, fand sie und ließ
ihn links stehen. Aber mit was für einem Hüft-
schwung! Von Bedienungen in der Kantine hielt er
eigentlich wenig, wollte man mehr von ihnen als ein
Weißbier, musste man ihnen im Grunde nur eine
Komparsenrolle versprechen. Dummheit schloss er
bei ihr allerdings aus, denn je dümmer die Frauen
waren, soviel hatte er gelernt, desto bessere Schau-
spielerinnen gaben sie ab, und diese Andrea hatte trotz
allem geschmunzelt. Was für ein Frau, dachte er, die
hatte Klasse. Sie ging ihm aus dem Weg, eine halbe
Spielzeit lang. Bis sie einen freundlicheren Ton
anschlug, wurde es Dezember, dabei hätte er wissen
müssen, dass etwas im Busch war, als sie ihn fragte, ob
er auch den Nikolaus spielen könne. Den beherrsche
er! Prima, meinte sie, dann müsse er ihr unbedingt
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eine private Kostprobe geben. Das hielt er für eine
ausgezeichnete Idee. Weniger ausgezeichnet erschien
sie ihm erst, als er nach fünfstündiger Fahrt durchs
bayerische Voralpenland den Spielort erreichte, er
hieß Segendorf, und sie ihm sein Publikum vorstellte:
acht aufgedrehte, jüngere Geschwister mit geflochte-
nen Zöpfen und Heu im Haar, die alle auf seinem
Schoß sitzen wollten. An diesem Abend war er so
erschöpft wie nach der sechsstündigen Premiere der
Orestie im Großen Haus. Schade, dass sie meine
Andrea nie kennengelernt haben, brüllt er gegen den
Staubsauger an, mit dem Sarah das Zimmer reinigt.
Was? ruft Sarah. Meine Andrea! Welche Andrea denn?
Sie führte mich aufden Schotterweg, sagt er und wird
mit jedem Atemzug leiser, bis die Worte nur mehr in
seinem Kopf erklingen: Unser Schotterweg, der den
Wolfshügel hoch führte! Auf dem Andrea ihn, den
Nachtblinden, an der Hand durch schwärzestes
Schwarz lotste! Aufdem ihre Großmutter, Gott hab sie
selig, ihr das Gehen mit Absätzen beigebracht hatte!
Auf dem es herrlich nach Löwenzahn roch! Auf dem
sie sich küssten! Aufdem sie sich liebten!

Sarah drückt auf ein rotes Knöpfchen. Sofort
quietscht das Bett und vibriert und im Nu sitzt er in
aufrechter Position. Ist heute etwa Vorstellung, sagt er
ironisch, müssen wir in die Maske? Ganz ruhig,
kommt es von der Seite, wir haben alle Zeit der Welt.
Ein Tablett wird vor ihm abgestellt und er riskiert
einen Blick. Das hatte er schon erwartet. Wie immer
nennt Sarah diese Beleidigung der Geschmacks-
knospen gesunden Haferschleim. Gesunder Schleim!
Wenn das mal kein Oxymoron ist. Nicht schon
wieder, sagt er, hatte ich Ihnen nicht erklärt, ich
möchte einen Braten, besser noch, ein Cordon bleu,
kennen Sie das, können Sie das notieren, ach was,
merken Sie sich einfach den Klang, Kor-do-blö. Wie
die seufzt! Das muss man ihr lassen, seufzen kann die.
Kommen Sie schon, sagt sie und drängt so nah heran,
dass er ihre verklebten Wimpern zählen kann. Er gibt
ihr einen gut gemeinten Rat: Sie sollten nicht soviel
Schminke auftragen, das führt nur zu – und schwups
steckt der Löffel in seinem Mund. Das Schlimme ist,
der Haferschleim schmeckt nicht einmal schlecht,
nein, er schmeckt nach gar nichts. Ein Happen Nichts,
der keine Erinnerungen wachruft. Bestimmt ist das
Absicht, denkt er, und schiebt den Brei mit der Zunge

über seine Lippen. Das Lätzchen fängt nur einen Teil
auf, der Rest fließt auf die Decke. Mensch, sagt Sarah,
jetzt müssen wir das noch mal waschen! Er denkt:
wieso wir? Und er denkt an Senfgemüsesuppe auf der
Reeperbahn, 65, im ersten Chinesen Hamburgs, er
denkt an Segendorfer Pferdeknackwurst, er denkt an
klebrig-süße Karamellbonbons, die er 51 mit zwölf
beim Karlsruher Sprüchewettbewerb gewann – Kara-
mellen, die sind gut, darum steck ich’s untern Hut –, er
denkt an das dünnste Wiener Schnitzel seines Lebens
am Strand von Binibeca, 74, bevor die Schweizer nach
Menorca kamen, und er denkt an ein Pint ofGuinness
im stickigsten, verrauchtesten Pub am River Boyne
und den lauthals gegrölten Trinkspruch: Eating is
cheating! Doch Sarah bleibt hartnäckig. Eine wie die
wünscht er nicht einmal seinem ärgsten Feind. Sie hält
den Löffel mit dem Haferschleim so lange vor sein
Gesicht, bis ihn sein grummelnder Magen auffordert
nachzugeben. Seine Lippen schnappen zu, seine Zunge
transportiert das glibberige Zeug nach hinten, sein Hals
schluckt. Nächstes Mal aber bitte Cordon bleu, sagt er
leise und sie tupft ihm das Kinn ab, und nickt. Lüge,
Lüge! Hat ihr das denn keiner verraten? Ein Schau-
spieler riecht den anderen sieben Meilen gegen den
Wind. Schwindelt, und scheint auch dumm genug,
überlegt er, was für eine fantastische LadyMacBeth! Sie
sollten spielen, sagt er, was würden Sie von einem
Engagement halten? Sarah nimmt ihm glucksend das
Lätzchen ab und sagt, Sie alter Charmeur, Sie. Da
schießt es in seinen Kopf, da spürt er sein Herz kräftig
pochen, als wäre es bis eben tot gewesen, da stützt er
sich auf, holt tief Luft und spricht mit Puckmanier, so
laut es geht: Und so weit bin ich froh, dass so sich’s fügt,
weil diese Balgerei mich sehr vergnügt!

Wegen der Anstrengung fühlt er sich schumme-
rig, er sinkt zurück aufdie Matratze, leuchtende Flecken
tanzen ihm vor den Augen, und dennoch schmunzelt
er – das tönte gar nicht mal so schlecht! Voll Neugier
mustert er Sarah. Sie fährt stumm seine Rückenlehne
wieder in die Waagrechte und geht ins Bad als stecke
keine prächtige Vergangenheit in ihm. Was die Leute
übers Alter sagen, stimmt also: Man wird wieder zum
Kind – oder zumindest so behandelt, denkt er, und er
denkt, wenn die schon nicht applaudiert, könnte sie
wenigstens lächeln. War das etwa nicht überzeugend?
Wer glaubt sie denn, dass sie ist? Hier liegt Max Alfons
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Helmut Erwig, der Schauspieler, der Ehemann, das
Karlsruher Nachkriegskind, verflucht noch mal, ihm
klatschte man schon 49 Beifall, vor den Lichtspiel-
häusern, in die kein Deutscher durfte, und seine
Kumpels zogen den Amis heimlich das Geld aus den
Taschen! Wie er mit den Ohren wackelte, abwech-
selnd, wie er Handstand machte, wie er Scherben aß,
echte Bierflaschenscherben. Dicke schwarz-rosaMänner-
lippen pfiffen und johlten, Erwig Wonderboy! Take a
Hershey, a Big Red, a Coke and a kiss. Take it! Wer
wollte sich da noch mit Quäkerspeisung aufdem Pau-
senhof abgeben, aus Wehrmacht-Blechgeschirr? Oder
mit gekochten Kartoffelschalen? Zuhause war Anfang
45 das Kinderzimmer in die Luft geflogen, nachts
schlief man zu fünft auf einer Matratze, das hielt
wenigstens warm, tagsüber schwänzte man die Schule,
sammelte weggeworfene Zigarettenkippen und lernte
auch was: Tabak plus Zeitungspapier ist gleich
Schmerch. Inhalier das mal! Da schlägt’s dir von innen
gegen die Brust! Wenn das Jutta roch, petzte sie es –
typisch ältere Schwester – Paps, weil Mama arbeitete
und sich in der Näherei die Fingerkuppen hart stickte,
und dann hieb Paps mit dem Rohrstock auf die
Hände. Nicht zucken! Sonst gab’s die doppelte Ladung.
Jutta musste die erzieherische Mama spielen und
Mama den schuftenden Paps, während Paps sich mit
der Rolle des arbeitslosen Stinkstiefels zufrieden gab.
Bloß weil ihm ein schwarzer Stummel mitten im
Gesicht saß. Die Kumpels in der Schule meinten,
Winter und Krieg hätten ihm seine Nase in Russland
weggeschnappt. Der Herr hat’s gegeben, der Herr hat’s
genommen! Unverhofft kommt oft! Was dich nicht
umbringt, macht dich stark! zeterte sein Paps damals
und warfmit mehr Sprüchen um sich als der Pfarrer.
Undank ist der Welt Lohn! imitiert er nun perfekt
seinen Vater und muss, wie er es bereits in unzähligen
Situationen auf der Bühne getan hat, nur daran
denken, dass ihn der alte Mann weder Max noch
Erwig nannte, immer nur Sohn. Traurigkeit sickert in
sein Herz und Tränen schießen ihm in die Augen, er
stößt alle Fenster weit auf, wie sie es ihm auf der
Schauspielschule eingetrichtert haben, er schluchzt
und schlottert, wirft den Kopf theatralisch nach rechts
und links – da erscheint Sarahs besorgte Miene über
ihm und er kann endlich krächzen: mein Herz! Kaum
ist es raus, findet er es zu dick aufgetragen und nicht

sonderlich überzeugend, doch sie fühlt seinen Puls,
horcht an seiner Brust, bricht sich einen manikürten
Fingernagel ab, als sie hektisch eine Schublade aufreißt.
Schweiß auf ihrer Stirn! Zufrieden genießt er das
Schauspiel und kommt sich nur ein bisschen
garstig vor. Den Einsatz der Spritze, die sie soeben
zückt, verhindert er mit einem Puck’schen Lächeln
und den Worten: Pardon, war nur eine Probe. Wie
Sarahs geweitete Augen einfrieren, wie sie dann in
Sekunden tauen und schrumpfen, bis nur zwei
kleine, dunkle Knöpfe übrigbleiben, diese
fließende Verwandlung der Sorge in Zorn bietet
Unterhaltung auf höchstem Niveau und ist der
schönste Applaus, den er sich vorstellen kann.

Wortlos schnauft Sarah und knallt ihm grob
sein Pillendöschen auf den Bauch. Leben in
Kapseln. Ihm schießt ein Gedanke durch den Kopf:
Kommt man auch in den Himmel, wenn man die
nicht nimmt, oder gilt das schon als Selbstmord?
Und wer garantiert einem, dass die wirklich
sympathischen Leute sich nicht doch in der Hölle
treffen? Was ein Glück, dass er schon 55 aus der
Kirche ausgetreten ist. Unter seinen liebsten
Trauerfeiern rangiert die von Hausmann ganz weit
oben. Kein Pfarrer, kein Sarg, kein Büffet, einfach
nur zweihundert geladene Gäste und ein Video, auf
dem er allen die Zunge rausstreckte und krähte:
Erster! Als er darüber nachdenkt, wird ihm bewusst,
dass er in seinem Leben deutlich mehr Beerdigungen
als Hochzeiten besucht hat. Entweder finden meine
Freunde niemanden zum heiraten, sagt er, oder sie
ziehen den Tod vor. Das ist nicht komisch, sagt
Sarah. Langsam wird sie schnippisch. Natürlich ist
es komisch, sagt er. Ich wüsste nicht, wieso. Weil es
ein Witz ist! Über den Tod macht man keine Witze,
sagt sie. Da würde Ihnen meine Andrea aber wider-
sprechen. Max, sagt die. Herr Erwig, korrigiert er.
Mund auf, kontert sie. Zeit für seine Dosis Fremd-
wörter. Eine Prostagut, dann eine Thyronajod, dann
eine halbe Nebilet, dann eine Cipralex, und als
Zugabe noch eine ASS 100. Schön den Becher leer
trinken, sagt sie und beobachtet, wie sein Adamsapfel
beim Schlucken hüpft. Seiner ist sehr ausgeprägt, das
fiel schon der drei Jahre älteren Geli aus der
Obersekunda auf, entsinnt er sich, als sie am Albufer
spazierten. Nicht an der Nase, erklärte Geli, sondern
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am Hals eines Mannes erkennst du seinen Johannes!
Zwar sprossen ihm 51 noch keine Barthaare, aber
Geli hatte ein Gespür für Jungen, die reif waren. Ihr
Vorschlag: willsch’ a mal? Badensisch pur! Er erinnert
sich nicht an ihr Gesicht oder ihren Nachnamen, er
weiß aber noch, ihr Mund schmeckte nach
Wallnüssen, und auf ihrem Bauch kräuselten sich
hellweiße Härchen, die man nur im Sonnenlicht
sehen konnte.

Sarah schließt das Fenster und zieht die Vor-
hänge zu. Sie hat nichts gemerkt. Bis Morgen, Max,
sagt sie, schlüpft wieder in ihre Stöckelschuhe und
verschwindet im Flur. Klack-Klack-Klack. Türknallen.
Er spuckt die Tabletten in seine Hand. Sie sehen aus
wie Süßigkeiten und passen so gar nicht zu seiner
faltigen Handfläche. Eine Wahrsagerin prophezeite
ihm einmal als Schauspielschüler, seine Lebenslinie
sei erschreckend kurz. Tja, erstens ging die Wette
wohl an ihn, und zweitens wachsen die Falten mit
dem Alter – ob sie jetzt wohl ein längeres Leben
voraussagen würde? Bei dem Gedanken muss er
lachen, dann husten, und als er wieder zu Atem
kommt, steckt er die Tabletten in ein Loch in der
Matratze, das er heimlich mit der Nagelfeile gebohrt
hat, gestern, oder vorgestern. Trinken ohne zu schlu-
cken, hat ihn Heinz Erhardt in Hamburg gelehrt, ein
uralter Trick, den Heinz selbst allerdings kaum
beherrschte. Die Flaschen im ausgebeulten Kleider-
sack in seiner Garderobe enthielten kein Wasser,
sondern etwas sehr viel Hochprozentigeres, auch
wenn er das so oft vor seiner Liebsten abstritt, und
sein Orangensaft bestand nur zum kleinsten Teil aus
Orangensaft. Er betrachtet das Telefon. Immer muss
er die Initiative ergreifen, Heinz kann sich ja nicht
mehr melden, aber Walter, was ist mit dem? Oder
Dietrich! Josef! Ihm fällt ein, er weiß gar nicht, wie
sich das Klingeln anhört. Er nimmt den Hörer ab,
lauscht dem unfreundlichen Tuten, legt wieder auf.
Mann im Bett, das ist ihm zu wenig Geräusch. Hier
müsste mal ein tobender Applaus durchrollen! Oder
zumindest ein paar ordentliche Buhrufe! Von ihm
aus auch ein Türknallen! Das Knattern irischer
Doppeldeckerbusse! Eine in St. Pauli geschobene
Nummer, die man auf den Geruchsplätzen in der
ersten Reihe miterlebt! Das Glockengeläut des Ulmer
Münsters! Meine Herren, meine Damen, hoch verehrtes

Publikum, die Sie heute zu uns kamen, wissen Sie
genau warum! Dumpf tönt seine Stimme, daran sind
die Vorhänge schuld, die staubigen Schallschlucker.
Andrea! ruft er, denn das klingt immer klar und
deutlich, er ruft: Andrea Völker! Andrea Erwig!
Andrea Lola Christine Erwig! Bald wird er sie sehen,
das weiß er, mit Hüftschwung und Absätzen, sein Hai,
seine Andrea, die ihn zu Boden drückt, den Oberkörper
streckt und dem Himmel ihre herrlichen Brüste
präsentiert, wie im Segendorfer Wald, wie auf der
Dachterrasse in Binibeca, wie am Genfer See, wie auf
der Hochzeitsreise durch die Grafschaft Meath, wie
immer, und er wird ihr sagen, dass er sie liebt, Te
quiero, wird er sagen, Je t’aime, I love you, I liab di,
Andrea, solange bis sie ihn küssen und ihren
Zeigefinger auf seine Lippen legen und flüstern wird,
Psst, du Lieber, ganz ruhig, mein Puck, schau mich nur
an und sprich keinWort.

_________________________________
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GHEORGHE A. NEAGU

ANODYNE

Ich springe aus Angst vor dieser Anodyne aus
dem Bett. Es ist, als hätte mich der Blitz getroffen.
Titir könnte für mich auch der Mensch dieses Moors
sein, welcher mit vor Müdigkeit geschlossenen
Augen aufdem weichen Bett hockt.

Anodino´ Und was würde geschehen, wenn ich
versuchen würde ihr nicht mehr zu sagen, dass ich
sie liebe. Ich habe schon zu so vielen ich liebe dich
gesagt, sodass es schmerzhaft ist auch ihr dies noch
zu sagen. Als das Spiel angefangen hat, war es noch
Pathos. Danach, als es noch keinen Namen hatte, war
es Angst, die dumme Angst des Körpers der sich
nicht befleckt fühlen wollte, aber sich dem Vergnügen
trotzdem hingab. Sie haben sich dort vergnügt, am
Rand des Bettes, während seine Augen das Fenster
aus Stahl fixieren, damit er sehen kann, gut sehen
kann wann der Vater oder die Mutter der Unbekannten
von der Hochzeitparty von nebenan erscheinen.

Aber später verletzte mich ihr Stöhnen. Ich fand
mich in dem unausgesprochenen Ausdruck ihrer
Augen wieder, die Augen der Frau, dessen Name ich
schon vergessen habe. In wenigen Sekunden erinner-
te ich mich an ein anderes Bett, in dem ihre Mutter
krank lag und vor Schmerz stöhnte und an das Bett
nebenan, unter einer anderen Zimmerdecke, wo die
andere ihr Stöhnen unterdrückte, obwohl ich mir ge-
wünscht hätte, dass sie das tat. Dort hörte ich mich
stöhnen und sagen, dass ich sie auch liebe. Und es ging.

Und dann, als sie mich bat ihrem Kind einen
Kreisel zu bauen oder als ich meine kalten Hände
zwischen ihre empfänglichen Füße wärmte. Sie bat
mich ihren Mann, den sie mir am Treppenhaus
zeigte, nach dem Damian zu fragen, der Pfarrer aus
Damian Leprosul. Im nächsten Moment versiegelte
sie meine Lippen mit einem Kuss gleich einem Wisch
der versucht hätte die Hitze einer bis Mitternacht
glühenden Glühbirne zu löschen.

Und danach erinnerte ich mich wie der Wilde
aus mir (mit 19 Jahre) auf sie gesprungen ist um Ihre
Lippen mit einem Kuss zu versiegeln und wie sie
durch dem verursachten Schmerz der Hingabe
stöhnte, als ich ihr nervös und verwundert sagte, dass
ich sie liebe. Wie oft hatte ich ihr danach das Gleiche
gesagt, bis ich letztendlich vor dem Altar stand,
damit ich schließlich verschwinde.

Vielleicht habe ich es ihnen in allen Sprachen
der Erde schon mal gesagt, oder vielleicht ist es so,
weil ich es auch da gesagt habe wo ich sollte und wo
ich nicht sollte. Was für eine Rolle hätte das noch
gespielt? Warum soll ich ihr sagen, dass ich sie liebe?
Wozu? Ich weiß auch selbst sehr gut, dass ich diese
nicht mehr hören mag. Mir reicht es nicht mehr nur
diese Wörter zu hören. Ich bin irritiert in Momenten,
in denen du es mir das sagst, und mein Verdienst
erkennst, mit dem ich dich überzeugte dich von mir
lieben zu lassen.

Ich bin kompliziert? Das glaube ich dir. Als ich
klein war, habe ich gerne mit meiner Mutter
geschlafen, damit es mir später gefallen würde mit dir
zu schlafen (wer auch immer du sein magst) obwohl
ich mich sehr freue, dass Du so bist wie Du bist, und
keine andere.

Und aus dieser Welt meiner Erinnerungen erke-
nne ich, dass es mir gefallen hat mit dieser Welt zu
reden und das diese Welt mir gerne zuhörte, wie eine
verblödete Welt der Wörter. Jetzt würde ich alle
Frauen in dir verschmelzen lassen und würde mit
allen reden, weil ihr alle gleich gebaut seid und
trotzdem unterschiedliche Formen habt, und weil ich
alle in dir haben möchte.

Anodina? Das gilt vielleicht für andere, aber für
mich, der sehr nah dran an dem Tag ist der gestern
oder morgen sein kann, für mich nicht.

Und wenn ich mich wieder erschöpft an den
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Rand des grünes Bettes hinsetze, Titir lässt mich mit
seinen Menschenflügeln, mit denen er sich an eine
Rute stützen lässt und nicht fängt, erblitzen. Ich
stütze mich auf das „Ich liebe dich“ und fange auch
nicht. Oder vielleicht verlangst du es von mir dir
diese Wörter zu sagen, nur so… damit du zufrieden
bist, in dem Moment, dem es niemandem ausspre-
chen möchte, bloß irgendwann, nach der letzter
Stöhnung, in dem Moment wo du Wasser brauchst,
mit oder ohne Seife, aber am meisten mit Seife. Oder
wenn du mit allen deinen Hoffnungen gehst und
mich alleine läst mit einem Pol und Leberwurst die
mir für zwei Wochen reichen sollen. Du weißt, dass
ich unterwegs angehalten werde von dem luxuriösen
und sehr, sehr schwarzen Mercedes. Auch wenn ich
mich verspäte, die werden trotzdem vorbei fahren –
eine unausgesprochener Barriere - und verhindern,
dass ich an der Kreuzung vorbei komme, die am
meisten überfüllt ist mit dem Stress von denjenigen,
die immer am Rennen sind und sich nie für etwas
entscheiden können.

Anodin, Wenn ich gehe und du mir hinterher
rufst, dass ich vergessen hätte dir letzter Nacht Ich
Liebe Dich zu sagen, obwohl ich weiß, dass ich es nur
wegen Durst, Leidenschaft oder Hunger nicht gesagt
habe. Während die Pferde in Buzau vom Hunger
starben, tranken die Menschen und die Pferden in
Sageata, Minzu und Galbinasi Salzwasser wie die
Tränen der Erde und fluchten, weil sie keine Maiskol-
ben mehr hatten. Es erschien mir, als würde ich
diesen ganzen Sand, den ich damals in mir zwischen
meinen Pobacken gesammelt habe kneten und dass
es mich kratzte, währen meine Zähne das Brot voller
Sand kauten, welches ich eine Woche davor von
einem armen Verkäufer gekauft hatte, mit ausgeri-
ssenen Handflächen und schwarzen Nägeln. Ich wusste,
dass wenn ich wieder zurückkehren würde, alle diese
Frau die mir sagten: Wie gut sehen Sie aus! (weil ich
gebräunt war), wollten auch das gleiche „Ich Liebe
dich hören“, aber nicht von mir und dass konnte ich
ihnen nicht sagen, weil es für mich widerlich ihnen
das sagen zu können.

Oder, dass ich mich mit einer anderen Frau
hinlegte die mich erregte, weil sie mir ihre goldenen
Oberschenkel bis weit oben zeigte, zu dem
goldenerem Teil, wo alles von der Sonne und von der

Sehnsucht nach dem gleichen „ich liebe dich“ schien,
welches sie auch nicht von mir hören wollte.
Anodin?!

Anodin, wo ich gerade zur Schule gehen musste
und ich dass Gefühl hatte vergessen zu haben die
Absätze meiner Schuhe zu putzen, und Du sagtest zu
mir, in dem Moment wo du eine Sie dieser Zeit warst,
oder vielleicht die Mutter, dass ich nur in den Armen
eine Mann sein werde, aber ich habe es erfahren, dass
dort überhaupt nicht über so etwas die Rede sein
kann. Wo ich nach schweiß riechend unter der
Kanone aufgestanden bin, die mir über die Vorteile
der Modernisierung in der Armee erzählten, danach
machten wir die hundert Läufe mit der Gasmaske auf
dem Gesicht und kombinierte Schleichübungen ,
oder vielleicht tausende Läufe. Und sie liebte mich,
und sagte es mir auch, aber Geld hat sie mir nur ein
Mal gegeben, nur da wo ich ihr sagte, dass ich sie zur
Frau nehmen würde. Anodin. Du hast es mir nie
gegeben. Und mit mir telefonieren willst du auch
nicht, weil es dich und deine Familie kostet, die sich
nur aus der Rente deines alten Vaters, der nicht mehr
arbeiten kann, ernähren kann und nicht genügend zu
Essen haben. Oder weil du nach Bukarest kommen
möchtest und nicht das gleiche Spiel wiederholen
möchtest, aus dem einfachen Grund weil du nicht
mit dem Fahrer des Autos eines Ministern geschlafen
hast, oder weil deine Verwandten noch nicht geko-
mmen sind um dir hier Bekanntschaften zu machen.

Und ich soll dir „Ich liebe dich“ sagen. Wozu?
Damit ich was zu tun habe? Warum lächelt ihr?

Nicht ich habe Wege für die Ameisen gescha-
ffen. Ich war nicht mal geboren als ihr schon da wart.
Ihr habt damals getötet für das Gute von später, wo
wir uns gegenseitig umbringen um überleben zu
können. Und dann, für was soll ich dir sagen das ich
dich liebe!? Für was?

Ich war noch ein Kind als meinem Vater mir
frisches Fleisch und frischen Fisch brachte, dort, in
einem vergessener Dorf aus Moldau. Und das war
gut.

Anodin. Und du willst, dass ich dir sage dass ich
dich liebe. Reicht es dir nicht, dass ich dich in meine
Arme nehme umarme und dich mit meinem Körper
beschütze und dass ich grenzenlos in einer Beno-
mmenheit zerschmelze. Reicht es nicht aus?
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Und Titir wird seine Kinder bringen. Tau-
sende Kinder, tausende Angelrouten die nicht fan-
gen werden, weil die Gewässer schon so ver-
schmutzt sind. Aber die wissen es, und ich glaube
die würde es nicht stören, wenn ich aus einer
Kutsche voller Fische schreien würde um es ihnen
zu sagen, dass dort nichts mehr gibt. Nein. Die
würden weiterhin fischen und würden es trotzdem
das gleiche wählen ohne um etwas zu bitten. Oder?

Und Titir?
Warum unterbrichst du mich? Das ist sein

Name. Woher weißt du es? Hat er Angelrouten?
Hat er. Er steht und wartet, obwohl er von vorne
rein schon weiß, dass er nichts fangen wird. Er
steht. Und was soll das? Jedenfalls, wenn ich wie er
wäre, würde ich nicht verlangen, dass sie mir sagen
das sie mich lieben, ich würde es (beim Wort)
glauben. Allen habe ich geglaubt. Auch Ana und
Rodica und Tatiana und Tania und Bertha und
Jane und… es reicht, ich weiß allen habe ich ge-
glaubt. Und gerade deswegen werde ich nicht noch
mal sagen können, dass ich dich liebe.

Anodin. Dich will ich nicht beschmutzen. Mit
dir will ich nur das grüne Moos des Waldes mit
verwelkten und gefallenen Blättern, der Wald mit
dem glänzenden himmelblauen Himmel der das
körperliche Vergnügen durch deine Augen aus-
strahlte. Dieser Moment wo du wie verrückt auf
der grünen Decke deiner Mutter oder deines Vater
stöhnst. Ich weiß es nicht ganz genau wem die ver-
erbte Decke gehörte. Da will ich dass der morgige
Tag mich einholt.

Anodin. Es steht ihnen dieses Recht zu jedes
Mal wenn sie das Vergnügen spüren sich durch das
akustische zu vergewissern, dass die sich lieben!
Ich brauche so etwas nicht!

Du sagst mir, dass meine Brust zu behaart ist,
aber du weißt gar nicht, dass meine Rippen so
kaputt sind, dass die seit zwei Jahren versuchen,
den Verbrecher zu finden, aber sie finden ihn
nicht. Also, bitte umarme mich nicht mehr so
stark.

Kannst du dich noch daran erinnern als ich
dir Blumen am Bahnhof gebracht habe? Ich glaube
es sah blöd aus. Du hast nicht gewusst, dass ich aus
dem Geld die ich für fünfNelken bezahlt habe zwei

zwei Tage lang gelebt hätte. Jetzt weißt du das und
mein Zimmer, das fünfhundert Lei kostet, gefällt
dir. Was dir nicht gefällt ist, dass ich kein Zugang
zum Badezimmer habe. Bei mir ist es nicht nur so
dass es mir nicht gefällt, ich habe sogar Angst. Was
ist wenn du ein Kind bekommen würdest? Glaubst
du dass du gehen würdest. Anodin. Du kannst
nirgends hingehen. Willst du dass einer der dir
abends Geld bringt sagt, dass er dich liebt und dass
du ihm sagst, wie glücklich du bist?

Deswegen angelt Titir mit einer Millionen
Kindern und geht und wählt schon wieder.

Bitte tu meine Pickel nicht rausdrücken. Du
weißt, dass das mir nicht gefällt. Ah, nicht, nicht
weil es mir weh tut und ich kein Mann wäre. Aber
warum soll es mir wehtun? Hilft es irgendjemand
über Frauen und Liebe, über Pickel und Schmerz
zu erzählen?

Anodin. Das Millionste werde ich sein oder
doch nicht, besser gesagt Titir wird es sein. Ich bin
der andere. Das Moorbad aus seinem Gesicht wird
auch in meinem Gesicht sein, und wenn du dich
auf seiner blumigen Wiese schlafen legst, dann
wirst du an deiner Wirbelsäule entlang nass wer-
den und es wird dir nicht gefallen. Titir wusste,
was er tut als er sich einen Stuhl von zu Hause mit-
genommen hat. Ich werde auch einen Stuhl mit-
nehmen, vielleicht nehme ich mir einen Schau-
kelstuhl mit. Es ist mein Recht Anodin und dieses
Recht habe ich. Die Angelroute gibt es auch. Ge-
nau, eine Angelrute solltest du mir kaufen. Mit
dieser Angelroute werde ich nicht fangen, dass ver-
spreche ich dir, nicht mal dieses „Ich liebe dich“.
Und trotzdem will ich, oder besser gesagt brauche
ich, einen Schaukelstuhl und eine Angelroute,
Anodin…

Übersetzung aus dem rumänischen: Patricia Lidia
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SUSANN BLOCHBERGER

James B. oder ein weiterer Grund um
gegen Kriege zu sein

Es lohnt sich schon deshalb gegen Kriege zu
sein, da sonst die Zahl der Kriegsveteranen, die als
berufliche Rehabilitanden ins Musikgeschäft wech-
seln, dramatisch zunehmen würde. Mehr als ein Ja-
mes Blunt ist nicht tolerierbar. Wenn man das „N“
aus seinem Nachnamen streicht, grinst einen das
wahre Gesicht des Krieges an. Über die tragische
Art seiner Kriegsverletzung, die ihn zur Aufgabe der
militärischen Laufbahn zwang, braucht nicht speku-
liert werden, da genügt Hinhören. Aber nichts für
ungut James, du hast ja das Handtuch bereits einmal
geworfen. Wie wäre es nun mit einem erneuten
Wechsel, vielleicht als Zimmerjunge ins Hotelgewer-
be? Einen Ausflug in ein seinem Grundberuf artver-
wandtes Metier unternahm er, als er sich als Sargträ-
ger von Queen Mum verdingte. Doch blieb dies ein
einmaliges Ereignis. Entweder sterben zu wenig Ro-
yale oder der Job bereitete ihm keine Freude, da
wahrscheinlich keiner seiner ehemaligen Kamera-
den am Ableben der ewig grinsenden Dame betei-
ligt war- oder?

Liebe Politiker beendet die Kriege mit Rück-
sicht auf unsere Gehörgänge und die Geschmacks-
ausbildung unserer Nachkommen!
Wer statt Soldat zu werden gleich einen ordentlich-
en Beruf erlernt, muss später nicht aus der Not he-
raus als Liedermacher sein Geld verdienen.

Ich bin mir sicher, das ich in dieser Frage Un-

terstützung von vielen Seiten finde. Besonders bei
den Hotelgewerkschaften. Gäbe es überwiegend
Musikschaffende, deren erster Bildungsweg durch
eine harte militärische Grundausbildung führte,
fielen viele Arbeitsplätze im Hotelgewerbe weg, da
nie mehr demolierte Hotelzimmer mit den Hinter-
lassenschaften alkoholisierter und zugedröhnter
Gesangsakrobaten zu reinigen und zu renovieren
wären! Statt dessen würden die Zimmermädchen in
der Frühe - noch vor dem ersten Hahnenschrei –
ein ordentlich geräumtes Zimmer nebst akkurat
gemachtem Bett vorfinden. Was für ein Alptraum!

Die Grundidee der Umschulung von aus-
sortierten Soldaten ist nicht neu. Im Erfinderland
der beruflichen Rehabilitation, Frankreich, wurde
schon im 12. Jahrhundert darüber nachgedacht, was
man mit den kriegsversehrten umherziehenden
Soldaten anstellen könnte, damit die nichts anste-
llen. Die Typen sind schließlich kundig im Umgang
mit Waffen, haben keine Hemmschwelle mehr und
meist auch kein Geld. Diese Komposition aus gün-
stigen Voraussetzungen für privat initiierte weitere
Feldzüge, fand die jeweilige herrschende Klasse
schon immer ungünstig. Damals wurden die abge-
kämpften Soldaten ins Kloster gesteckt, wo sie - wie
man sich gut vorstellen kann – ordentlich für
Stimmung sorgten.

Ludwig der XIV. gab dann im 17. Jahrhundert
den Befehl, das „Hôtel national des Invalides“ zu
bauen. Die Idee kam sicher von guten Beratern,
schließlich war der König bekanntermaßen mit an-
deren Dingen beschäftigt. In diesem Invalidenheim
wurden die Soldaten ebenfalls sichergestellt. Damit
sie nicht auf dumme Gedanken kamen und sich an
ihrem Unterhalt beteiligten, war Müßiggang passé.
Nun mußten sie das Weberhandwerk erlernen oder
andere handwerkliche Dinge verrichten. Dies hatte
eine so beruhigende Wirkung auf die Probanden,
daß es bis heute als Mittel in der Ergotherapie bei-
behalten wurde. Die Auswahl der Beschäftigung
orientierte sich daran an welchen Extremitäten der
Krieg sichtbare Spuren hinterlassen hatte bzw.
welche Extremitäten überhaupt noch vorhanden
oder beweglich waren. Das Leben im Heim blieb an
klösterlichen Regeln orientiert, Gottesdienste gehör-
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ten weiter zum straff durch organisierten Tagespro-
gramm.

Wir sollten anfangen zu überlegen, was wir mit
unseren demnächst in größeren Mengen zu erwar-
tenden Kriegsversehrten machen. Also mit denen,
die noch heimkehren. Lebend meine ich. Auf jeden
Fall internieren, damit die Öffentlichkeit nicht irri-
tiert wird. Traumatisierte brauchen viel Ruhe. Seel-
sorger betreuen die Truppe ohnehin, da könnte
man das alte Klostermodell wiederbeleben und
noch einen Musiktherapeuten beigeben. So ein
Invalidenhotel mit einem Knauf innen an den
Türen, einem bewaffneten Portier in dezenter Uni-
form und einem schönen Elektrozaun drum herum.
Da fühlt man sich wieder sicher, geborgen, be-
schützt. Nur die Alpträume und Flashbacks werden
damit nicht auszusperren sein.
Vorbeugend ist zu empfehlen nur ganz junge Nach-
wuchssoldaten in den Krieg zu schicken. Wenn sie
noch nicht die Möglichkeit hatten eigene Familien
zu gründen, gibt es automatisch weniger Krieger-
witwen und Waisen. In diesem Sinne sollte das
bereits löblich funktionierende Werben fürs Sterben
an den Schulen unbedingt ausgebaut werden. Ein
Soldatenleben als Alternative zur Arbeitslosigkeit,
ein zukunftsträchtiger Job mit Reisetätigkeit und
viel Technikspielerei. Und wegen Rente und so
keine Sorge, wer braucht das schon.

Da fällt mir ein, Deutschland ist ja an gar kei-
nem Krieg beteiligt.
Doch kein Krieg? (Hm, ist natürlich blöd, dass nun
niemand die Rohstoffe befreit, die schon immer
davon träumten, ihren islamischen Herkunfts-
ländern zu entfliehen, um in freiheitlichen Raffine-
rien bearbeitet zu werden.)
Na da haben wir aber Glück gehabt und können das
ganze Szenario schnell wieder vergessen. Puh, noch
mal Glück gehabt!
Lediglich kriegsähnliche Zustände herrschen in den
Einsatzorten. „Kriegsähnliche Zustände“ wird auch
synonym zur Beschreibung sich bekämpfender
rivalisierender Rockerbanden in Deutschland
benutzt. Es ist also etwas ganz Alltägliches, was der
Schüler auch von zu Hause her kennt. Gibt es auch

todesähnliche Zustände? Ja sicher, ich denke fortge-
schrittene Demenz, Hirntod und Koma könnten in
diese Kategorie fallen.

Wortkosmetik ist ein schöner Zeitvertreib. Hier
sind weitere Vorschläge um künftige Kriege zu
beschreiben: Wettbewerb rivalisierender Gruppen,
kontroverse Diskussion mit Waffengebrauch, Kräf-
temessen mit nicht ganz ausschließbarem Risiko,
Waffenteststrecke unter realen Bedingungen...
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ADRIANAWEIMER

 
DER SINN

Wir haben sie erlernt,
die Zeitendurchschreitungen
schweigsam,
mit jahrenschwerem Buckel.
mit unausgesprochenen Fragen,
in den Augen alle Meere tragend
in einer einzig’ gequollenen Träne;
doch auf einem nicht
eingeschlagenen Weg,
vergessen in einem
Schicksalsgedächtnis,
wird die Blickumkehr
den Sinn erfassen.

NIEDERKNIEND

Wieviel Flug kniet
in Vögeln für die Flügel
die vor zuviel Stille
und zuviel Himmel
nicht fliegen können.
Wieviel Höhe steigt
von den Bergen hinab für die Felsen,
die nicht Früchte tragend
vor so viel Herrlichkeit,
Wieviel Licht zerfließt
aufden Lippen
für die Geburt eines
einzigen Wortes, für Liebe.

UND DIE STERNE 
   

Die Sterne sterben vor Einsamkeit
wie Menschen,
an unbeleuchteter Überbelichtung,
an zu viel nichtbeschrittenen
Schatten.
Die Sterne sterben sprunghaft
wie Menschen.
von Zeit zu Zeit fällt einer, fällt eine.

REGENBOGEN

Das heilige Licht im Regenbogen verschmolzen,
in den klarenHimmelsaugenwie nachdemRegen
werden mir die Schicksalswege gezeigt,
in den Augen plötzlich ein letztes Flackern

WIEDERKEHR

Wir kehren wieder zu uns,
wenn wir uns in der Zeit verlieren;
im Inneren der Sanduhr - das ewige Weinen;
Wir kehren zu uns zurück
in jeder Jahreszeit;
im Inneren der Liebe mit steter Seele.
Wir kehren immer wieder zurück;
du und ich

ZEIT

Wenn ich
wiedergeboren-
von dem Augenblick
nenne ich mich
Zeit.

Übersetzung aus dem rumänischen: Hans Dama
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DAN CHIRIAC - KYRE

HAUSHOHELIEBE

Es war so, dass es ungefähr 24 Stunden reichlich
geschneit hat und es war auch so, dass jetzt, in dem
Augenblick des Anfangs eine Kälte kam, so dass
Kegels1 Finger Glied für Glied knacksten.

So kam es das Kegel sich in der Konditorei auf
der Freudenstraße einführte um sich aufzuwärmen.

Der Name scheint vorbestimmt zu sein. Kegel,
von Natur aus schadenfroh und lustig, schien sich zu
wärmen. Aber! Eigentlich! Lauschte! Er! Was! Die!
Menschen! Um! Ihn! Herum! Zu! Erzählen! Hatten!

Die Konditorei auf der Freudenstraße vibrierte
taub, Menschen aller sozialen Schichten unterhielten
sich in Eile in verschiedenen Tonlagen, manche
zeigten sogar mit dem Finger.

Kegel lauschte! Er lauschte auch! Mit dem Ohr!
Kegel erwischte einen jungen Bürger als dieser mit
dem Finger zeigte.

- Bürger! Es ist nicht schön mit dem Finger zu
zeigen! sagte Kegel mit Autorität, aber er ließ sich
(nicht mal er wusste wann und wo) von der Richtung
in der, der junge Bürger zeigte ablenken. Der Finger
zeigte in die Richtung einer junge… einer junge…
einer junge... Fee.

„Es gibt keinen besseren Begriff! Fee! Das ist
wirklich ein treffender Begriff!“ Das ist die Inschrift,
welche Kegel mit seinem Nagel in der Wand der Kon-
ditorei einritzte und es gibt Zeugen die den Beweis

liefern könnten, dass Kegel dies tat. Und dies ist,
wenn wir die Meinung des bekannten Kegels
Gestenexperten Herr Doktor Dozent Afanasie
Politruk zitieren, „ein Beweis tiefster Gefühlsregung,
ein Schock den jeder Mensch empfindet beim
Betrachten des Schönen.“

Eine Fee! Kegel sah eine Fee! Aber was reden all
diese Menschen über eine Fee?

Kegel spitzte die Ohren.
- Die Tussi hat einen Blutfleck auf der Hose,

zwischen den Beinen, sagte konspirativ ein bärtiger
Polizei zu einer gute Dame, die seine Kaffee
einschlürfte.

- Die Tussi hat einen Blutfleck auf der Hose,
zwischen den Beinen, sagte der junge Mann
(derjenige der vorhin mit dem Finger zeigte) seinem
Partner, einen weibisch aussehenden Mann mit
Schlappohren, der zurückgrinste und sagte:

- So ist das, wenn sie keine Always trägt!
„Dünn!“ kritzelte mit dem Nagel Kegel in der

Wand der Konditorei. Die Exegeten entschieden
bislang dass zwei Möglichkeiten standhielten:

- die Kritzelei verriet Nervosität;
- die Kritzelei verriet Bewunderung.
Die Exegeten, die die zweite Meinung unter-

stützten teilten sich auch in zwei Mannschaften.
Manche meinten die Kritzelei verriet Bewunderung
gegenüber dem weibischen Jüngling mit den Schlap-
pohren. Die Anderen meinten die Kritzelei verriet
Kegels Bewunderung, gegenüber sich selbst.

Ichmeine das Kegel, als ermit demNagel „dünn“
in der Wand der Konditorei kritzelte, gleichzeitig Ab-
lehnung denen gegenüber die Klatsch über die Fee
verbreiteten zeigte, als auch Bewunderung der Fee
gegenüber. Ich sage, das Kegel sich ruck-zuck in die
Fee verliebte.

Die nachträglichen Kritzeleien auf der Wand
der Konditorei (aus welchen die Experten schon
Kegels Originale herausfinden konnten) und auch
die Augenzeugen welche diese Ereignisse miterlebten
schienen mir Recht zu geben.

Siehe, wie die Sachen abliefen!
Kegel bewegte sich unruhig auf seinem Stuhl

und bestellte einen Kaffee.
Die Augenzeugen (von denen zwei inkognito
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in der Konditorei waren und ein dritter seinem
Beruf nachging und zwar auf dem Gehweg, als alte
Frau verkleidet stand.) sagten aus das Kegel in
dieser Zeit mit dem Nagel aufden Stuhl kritzelte:

„Es ist heilig zu entdecken in der Ferne
Wie die schöne Fee erscheint so gerne.
Aber schön ist es nicht in der Ferne
Wenn die Fee verschwindet!“

Die Experten entschieden dass, das Gekritzel
authentisch war und mit Sicherheit von Kegel
selbst produziert wurde. Ein Sänger stellte die
Verse aufMusik und das Stück wurde zum Hit.

Die Augenzeugen sagten aus dass kurz danach
die Fee aufstand, um zu gehen. Kegel sah auch den
Fleck und die Augen wollten ihm aus dem Kopf
springen. Der bekannte Kegels Gestenexperten
Herr Doktor Dozent Afansie Politruk behauptet
unzweifelhaft dass Kegels Reaktion, wir zitieren:
„die unendliche Tiefe der Gefühle zu denen ein
denkendes Wesen, sich trotzdem erheben kann(. . . )“
zeigten.

Also, die Fee stand auf um zu gehen. Die Fee
ging sogar. Kegel (nach den Aussagen einer ganzen
Armee von Augenzeugen, die sich aufden anderen
Gehweg fortbewegten) lief aus der Konditorei
hinaus und sprach die Fee an.

Die Fee, die selber von BerufAugenzeuge war
und sich während der Arbeitszeit befand, sagte
aus, Kegel hätte folgende Wörter gesagt:

- Fräulein, ich habe gehört dass sie einen
Blutfleck auf der Hose, zwischen den Beinen
haben. Stimmt es? Und wenn es stimmt, ist das
Grund genug mich in sie zu verlieben?

Die Antwort der Fee auf Kegels Frage wird
nirgends wiedergegeben, die Behörden begründen
dieses Fehlen wie folgt, wir zitieren: „Die Aussagen
der Augenzeugen sich selbst betreffend sind nicht
überzeugend; diese, als Menschen neigen zu
persönlichen Interpretationen und Gedanken-
gänge die gar nicht objektiv sind (...) .“

Sicher ist die Tatsache, das seit diesem Tag bis
heute, Kegel die Fee nicht mehr gesehen hat; aller-
dings liebte er sie mit unlöschbaren Flammen der

Liebe, dessen Beweis die unzähligen Kritzeleien
die von Kegel mit dem Nagel auf die Wände der
Konditorei und denen der Freudenstraße (Lieb-
lingsplatz in seiner Pilgerzeit des unendlichen
Verliebt seins) als auch auf jegliche Mauer der
Stadt gemacht worden sind. Es ist selbst-
verständlich dass auf den Mauern der Stadt
unendlich viele falsche Notizen und Plagiate
aufgetaucht sind, aber die Experten konnten die
Originale als solche identifizieren und authenti-
fizieren. Von diesen finden wir folgende als
suggestiv weil sie einen pulsierenden Beweis des
puren, ehrlichen und erschütternden Gefühls
liefert:

„Wenn es wäre, dich wie heute
aufder Straße zu treffen,
liebe Fee ich würde dich beschwöre,
lass mein warmes Gefühl,
mein freundliches Lächeln, das mir Leben

einhaucht
nicht sichtbar werden
in meinen Augen
und in den Menschen rundherum.
Und ich hör nicht mehr auf
zu beschweren
und zu versuchen
dich nicht mehr zu lieben.“

Übersetzung aus dem rumänischen:
Alina Nicoleta Borger
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INGEBORG BACHMANN

(1926 - 1973)

MENSCHENLOS

VerwunschnesWolkenschloß, in demwir treiben…
Werweiß, ob wir nicht schon durch viele Himmel
so ziehenmit verglasten Augen?
Wir, in die Zeit verbannt
und aus dem Raum gestoßen,
wir, Flieger durch die Nacht und Bodenlose.
Wer weiß, ob wir nicht schon umGott geflogen,
und, weil wir pfeilschnell schäumten ohne ihn zu

sehen
und unsre Samen weiterschleuderten,
um in noch dunkleren Geschlechtern fortzuleben,
jetzt schuldhaft treiben?
Wer weiß, ob wir nicht lange, lang schon sterben ?
DerWolkenball mit uns strebt immer höher.
Die dünne Luft lähmt heute schon die Hände,
undwenn die Stimme bricht und unserAtem steht ?
Bleibt Verwunschenheit für letzte Augenblicke?

DESTIN OMENESC

Castelul fermecat al norilor în care plutim…
Cine ştie, dacă n-am trecut deja prin multe

ceruri
cu ochii strălucind?
Noi, cei exilaţi în timp
şi din spaţiu rostogoliţi,
noi, zburători prin noapte şi abis.
Cine ştie, dacă n-am zburat deja pe lângă

Dumnezeu
şi fiindcă am străpuns cerul fără să-l vedem
şi seminţele noastre mai departe le răspândim,
doar pentru a trăi în mai întunecate seminţii,
acum din vină, plutim?
Cine ştie, dacă nu din trecut, murim prelung?
Sfera norilor tot mai sus ne îndrumă.
Aerul deja subţiat, mâinile ni le-amorţeşte
şi când se frânge glasul şi suflarea ni se-opreşte?
Rămâne vraja pentru clipele din urmă?

ENTFREMDUNG

In den Bäumen kann ich keine Bäumemehr sehen.
Die Äste haben nicht die Blätter, die sie in den

Wind halten.
Die Früchte sind süß, aber ohne Liebe.
Sie sättigen nicht einmal.
Was soll nur werden?
Vormeinen Augen flieht derWald,
vormeinemOhr schließen die Vögel denMund,
fürmich wird keineWiese zum Bett.
Ich bin satt vor der Zeit
und hungre nach ihr.
Was soll nur werden?
…
Aufden Bergen werden nachts die Feuer brennen.
Soll ich mich aufmachen, mich allemwieder

nähern?
…
Ich kann in keinemWegmehr einenWeg sehen.
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ÎNSTRĂINARE

În arbori numai pot vedea niciun arbore.
Crengile sunt fără frunzele pe care le ţin în vânt.
Fructele sunt dulci, dar fără dragoste.
Nici măcar nu satură.
Ce poate fi?
Prin faţa ochilor îmi zboară pădurea,
pe lângă urechile mele, păsările gura-şi închid,
pentrumine, culcuş nu va fi nicio pajişte.
Sunt sătulă de timp
şi flămândă de el.
Ce poate fi?
…
Noaptea vor arde focuri pe munţi.
Să pornesc, de ele iar sămă apropii?
…
În drum numai pot vedea niciun drum.

Traducere de Ioana Haitchi

SIMION DĂNILĂ

AM GRAB VON PETER JUNG

Bin in der Heide, dort an Hatzfelds Rand
Von weither kommend, abgebogen
I’n Friedhof– StadtderToten vondir so genannt – ,
Begeistert von der Verse langem Echobogen.

Die Sonnenstrahlen, dem Verdursten nah,
Entzieh'n dem Boden seinen letzten Tropfen.
Mich dünkt, ich stünde in der Mittagsglut,

dem Feldrain nah,
Am Schwengelbrunnen, hörst du nicht sein

Klopfen?

Kein Windhauch flößet Kühle in mein Denken,
Und auch kein Glöcklein tönet sacht
Über verschwieg'ne Gräber ein Geläute lenken,
Erreicht mich nur aus deiner Versen Pracht.

Als einer jener Dichter, die die Welt erbauen,
Als jene, die aus Nebel zu uns kamen, blieben,
Mach Augen groß: Duwirst verwundert schauen
Dein heutiges Banat... Und schlafe nicht in

Frieden!

Hatzfeld, am 2. Mai 2003

Ins Deutsche von: HANS DAMA
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YEHUDA AMICHAI

(1924 - 2000)

POEM FĂRĂ SFÂRȘIT

Într-un muzeu modern
O veche sinagogă
În sinagogă
Eu
În mine
Inima mea
În inima mea
Un muzeu
În muzeu
O sinagogă
În ea
Eu
În mine
Inima mea
În inima mea
Un muzeu…

LOCUL UNDE AVEM DREPTATE

De pe locul unde avem dreptate
niciodată nu vor crește flori
primăvara.
Locul unde avem dreptate
este dur și călcat în picioare
cum este o curte.

Dar îndoielile și dragostea
sapă lumea
ca o cârtiță, ca un plug.
Și o șoaptă va răzbi din acel loc
unde casa ruinată
a stat odată.

ÎNAINTE DE...

înainte ce se închide poarta
înainte de s-a spus tot ce s-a spus
înainte de a deveni un alt supus
înainte de a se coagula sângele înţelept
înainte de a închide lucruri în dulapul drept
înainte da a se întări betonul.
înainte de-astupi găurile din spaţiu, vidul, golul
înainte de a se face ordine în lucruri goale
înainte de a sparge oale
înainte ca Dumnezeu să îşi închidă palma
înainte ca legea să intre în vigoare
înainte vom pleca de aici, că doare.

CAMERĂ DE HOTEL

N-aveau o cameră c-un singur pat
nici cel ce singur vrea a fi
e obligat în două paturi a dormi.

iar noaptea pe pridvoare
şuierau sirene de vapoare

seara înainte de somn:
mă-ntreb în care pat să dorm?
spre dimineaţă, m-a rostogolit un vis
din patul ăst în celălalt abis

şi din ale lui picioare
pantofii, ca toamna, i-au căzut
pân-la podea, care cer este
celui ce doarme pe sub ea.
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SUNT MARE

m-au bătut pe spate
ca pe un copil care înghite greşit
şi se îneacă.
şi ei au continuat să mă bată pe spate.
Am crescut, înghit în linişte
am învăţat să citesc
scrisul mâinilor celor buni
şi scrisul duşmanilor mei.

Mai grea mi-a fost citirea notelor muzicale
iar acum trebuie să înţeleg
să citesc în ochii oamenilor care vin spre mine.

şi să mă verific
ca în ecuaţia lui Pitagora:
să construiesc din pătrate cercuri în jurul meu

ca să demonstrez ce vreau cu adevărat
şi apoi să rămân singur, în centru

BALADA PĂRULUI SPĂLAT

Pietrele muntelui sunt mereu
treze şi mereu albe.

În oraşul sumbru, îngerii de pază
se schimbă pentru gardă.

o fată cu părul spălat de curând
întreabă lumea, dacă ar fi ea Samson
care i-ar fi slăbiciunea, ce secret ascunde.

Fata care s-a spălat pe cap
îşi pune nori proaspeţi pe creştet.

Mirosul părului ce se usucă
predică-n străzi şi printre stele

Aerul nervos ce şuieră între pomii nopţii
se calmează

Cartea de telefon, groasă, a istoriei
se închide.

YEHUDA AMICHAI

Timp de 2 generaţii, începând din anii 60,
Yehuda Amichai (1924-2000) a fost considerat cel
mai proeminent poet israelian modern. Născut în
Germania într-o familie ortodoxă a crescut şi căpă-
tat o educaţie solidă în limbile germană şi ebraică.
La 11 ani (în anul 1935) familia lui emigrează în
Israel, pe atunci Palestina, aflată sub mandat Brita-
nic. În 1936 îl găsim studiind la o şcoală religioasă
din Ierusalim. Se înrolează în Haganah - armata de
apărare a comunităţii evreieşti din Palestina. În
timpul celui de al doilea război mondial Amichai
se înscrie voluntar în armata Britanică şi participă
la războiul de Independenţa al Israelului. Staţionat
cu armata în Egipt, Amichai găseşte o antologie de
poezie britanică modernă în care descoperă poezii
scrise de T. S. Eliot, H. W. Auden, D. Thomas, etc
lecturi care îi vor declanşa gândul de a deveni scrii-
tor. În 1946 este eliberat de britanici ca să-şi conti-
nue studiile de literatură ebraică la universitatea
din Ierusalim. Publică prima sa carte de poezie
(Acum şi în alte zile ) în anul 1955. Serveşte în răz-
boiul din Sinai în 1956 şi în războiul de Yom
Kippur din 1973. Prima sa nuvelă (Nu acum, Nu
aici) apare în anul 1963. Nuvela descrie călătoria
unui tânăr israelian născut în Germania care se
reîntoarce pe locurile natale încercând să rezolve
dilema Holocaustului. O a două nuvelă despre un
poet trăind la New York apare în 1971 în timp ce
Amichai se afla în USA, în vizită la universitatea
Berkley. Din 1987 a locuit la New York unde a pre-
dat literatură. A murit de în anul 2000. Poeziile lui
au fost traduse în 40 de limbi. Prestigiosul premiu
(Man booker) decernat israelianului David Gross-
man pentru proză, ne catalizează în încercarea de a
aduce în atenţie pe marele nostru poet Amichai.
Cu aprobarea doamnei Hana Amichai (soţia poe-
tului) am realizat împreună cu Emanuel Pope tra-
ducerea în limba Română a unui volum de poezii
alese.

Prezentare și traducere ADRIAN GRAUENFELS
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PERSIDA RUGU

UMBRA FLUTURELUI DE ABANOS

Mamei

Amprenta clipei peste zăpezi
arborii solstițiului își înfig rădăcinile
în inimi
coboară tăceri peste spinii aducerilor-aminte

strigătul tău neauzit îmi răscolește viscerele
e tot mai puternic
tot mai ascuțit
cu cât lacătul memoriei
ruginește sub năvala frunzișului de ape

zăgazuri sfărâmate țipătul îmi sfredelește viața
gaj pentru liniștea respirației tale
dincolo

umbră a fluturelui de abanos
așchiile timpului mi se aștern
sub tălpile goale

ECOU DE TIMIȘOARA

Ștefaniei, care iubește acest oraș

E vremea blândă peste lume
de anotimp cernind dureri

și amintiri ca valuri spume
se-ntorc în neuitatul ieri

pe frigul ars din os și sânge
alunecă – cu țipăt pur –
un albatros ce-n aripi strânge
întreg seninul din azur

și-n inimă țâșnește-amarul
de-a nu mai fi cu cei ce nu-s
când printre noi răsare darul
de sfânt nadir peste apus

SEARĂ LA CARAIMAN

In memoriam,
Gherontie Puiu

Limbajul nostru e tăcerea
și-n veacul valului adânc
îndoliat se-aude mierea
suspinului de lângă cânt

pe-aceleași unde peste vreme
alunecă în asfințit
lunara amforă când cerne
prin sânge liniștea din schit

P.S.
În bradul alb rotonda sfântă
din vis căzută-ntre ninsori
fărâmă e din cer răsfrântă
precum e Crucea printre nori

Părintelui Serafim Monahul,
Sf. Crăciun, decembrie 2016.
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VERONICA BALAJ

Distanţe dilematice

te căutam...
un drum mâlos
cu vameşi
nepământeni
era în cale
apoi, se iscă marea... .
un zeu zbanghiu
fura o literă
adăuga o alta/
surescitată de valuri
privirea lui
destrăma batjocoritor
legământul
oricărui cavaler
pornit
peste ape
perceptele
unor sfinţi viforoşi, glaciali
mi le arunca în auz
hai, îmbrăţişează-i,
mă-ndemnau
zadarnic
arpegiile din adâncuri
în goluri rotitoare
mă distanţau de tine
dilematic
o pasăre
nesupusă eram
în căutare ...

totuşi, doamne,
voi mai rătăci,
totuşi, voi mai osteni
să caut
cuvântul de alinare
pentru cel
ridicat în marea plecare...

Roşu iertător

se miră zeii
încă se mai miră
cum de culorile
întrebărilor
lăsate peste oameni
ori şerpi
nu –şi alterează
sprinteneala
mereu există
răvaşe căutate
un tren venind
altul strecurat în plecare
diafragma
întrebărilor noastre
zbârcindu-se
pe faţă şi pe dos
vântul ia forma
veşmintelor mele
de gală/
măştile năpustite asupră-mi,
duşmănos prefăcute,
au spoiala scorojită
se vor a fi
răscumpărate/
mă îndur
şi le înbrăţişez cu singura inimă
pe care
o mai am
din vieţile
anterioare.
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PAUL SÂRBU

HÂRTIA DE SCRIS

În singurătate
hârtie
am mâncat,
hârtie
am sărutat-
în hârtie de scris
m-am înfășurat
ca într-un giulgiu…
Poate cândva
un vers
se va întoarce
precum Lazăr…

FLUTURI DE NOAPTE

Fluturi de noapte
atraşi şi înecaţi
de lumina lunii
oglindită
pentru fiecare
în alt loc! .. .

Vâslind
pe lacul ce părea un imens liliac înflorit,
însinguratul poet Li Tai Pe
sorbind din ulciorul cu vin

și dansând
împreună cu umbra sa
a auzit
cântecul de lebădă
al lunii
și s-a înecat
în valuri…

Dar nimeni nu vede
amăgitorul șirag
de luni
ca o salbă de aur:
la gâtul lacului…

INDIFERENȚĂ

Tu ai trecut indiferentă
călcând, cu tocurile metalice,
peste umbra mea
fără s-o observi…

Iar umbra mea
a rămas acolo, pe caldarâm
zbătându-se
de singurătate,
a rămas acolo, fără să se mai poată mișca,
parcă bătută în cuie
în urma ta,
scurgându-se de sânge,
în amurg
strigându-te
fără glas,
până a pierit în noapte…
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MIEZUL DIN ROD

Fă-mă de-a-ntregul inimă,
să Te prind, să Te sorb şi mai mult,
să Te-ajung la capăt de lume...

O, lasă-mi Tu mintea
s-adulmece-adâncă şi sfântă iubire
ce nu ştii de umbră!

Frumos mai eşti, Doamne,
ca miezul din rod!
Frumos Ţi-este cerul de îngeri, norod!
Frumoşi Ţi-s copiii ce joacă în poală
şi iute, navală, când ies pe afară,
grăbesc în casa de psalmi.

Mă numără, Doamne,
cu zile şi ani,
în Tine şi-n cerul cu strai neprihan!
Mă numără veşnic din inimă-n dor,
mă caută-n poală şi-n psalm de pridvor!

ODATĂ

Poate odată
voi zări cerul plin de rod
şi voi dansa în liniştea amiezii
sub ciorchini de poame
atârnând ca îngerii
pe scara lumii.      

Poate-am să-ţi prind odată
poala cu zile senine
şi-am s-o apuc
cu mâini de copil
ce-mprejmuiesc flămând
braţe de părinte.      

Poate odată
îmi voi privi drumul
fără să-l mai cunosc
şi voi tăcea-ndoit
ca liniştea-nbălsămată
a nopţilor de basm.

OTILIA HERCUȚ

IZVOR ȘI RĂSPÂNTEC

Suntem o mână de inimi
în mâna lui Dumnezeu,
fotografii de clipe și ani,
mărgele, aripi și bolovani.

Suntem un lan de priviri
în lumina ochilor Lui,
câmpie de vise și cântec,
culme, izvor și răspântec.

Suntem o mare de cruci,
murim în noi, jelim sperând
tot mai puțin în noi
și tot mai mult în Tu –
ocean de iubire-nviere.

CUM?

Cum să doară lutul,
rece sălaş de respiraţii grele?
Slutul,
ol de miresme stricate,
nuiele şi viespi,
lutul.. .
nu îmbrăţişează cu miere
urletul,
geamătul,
durerea…

Cum să cânte nisipul
altceva decât
paşi?
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ION HAINEȘ

TEMPLUL CUVÂNTULUI

Stau singur în fața poemului
alb, nescris,
pagini albe, înalte,
mă condamnă la tăcere,
nu-ndrăznesc să respir,
să deschid ochii,
să ascult melodia
ce n-a fost niciodată cântată,
stau singur și mut
în fața câmpului alb,
nesfârșit,
contemplu litera A,
un început al tuturor lucrurilor,
mă sprijin pe Coloana Infinitului,
și, deodată, începe să plouă,
cu stropi mari, grei,
care cad într-o brazdă
bogată, ce-așteaptă de mult
întâlnirea visată.
Și, totuși, cobor uneori,
cu umilință și teamă,
în Templul Cuvântului,
rugându-mă să-ngăduie
intrarea-mi
în sfera înaltă
a zăpezilor pure.

TEAMĂ

Mi-e teamă să rostesc un cuvânt
că se și face de îndată
seară sau dimineață.
Mai bine tac,
dar și tăcerea inventează
cuvinte, păsări, ploi abundente.
Închid ochii și văd
peisaje de vis, ninsori
și fulgi mari
căzându-mi pe pleoape.
Mi-e teamă să țip,
să ies din singurătate,
să nu sperii anotimpurile,
să nu înghețe respirația mea.
Mângâie-mi sufletul și hai
să ascultăm în tăcere
căderea stelelor.

MAMA

Mama este rădăcina
pământul
aerul
apa
focul originar
temelia
brațele ei țin
echilibrul lumii
răsuflarea ei
încălzește mieii
trimite, Doamne, peste
trupul ei plăpând
împuținat
răsuflarea ta
să nu se răcească
planetele
să nu curgă lacrimile
sfinților
în mânăstiri.
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VASILE GOGEA

UN CLOPOT DE AER…

Un clopot de aer
vibrînd
într-o campanilă de sticlă
la bătaia din aripi
a unui fluture
cardinal.

TIMP SUSPENDAT...

Îmi imaginez o clepsidră
în care,
asemănător obiectelor nefixate dintr-o stație

orbitală,
nisipul plutește
ca un nor rarefiat,
în stare de imponderabilitate…

ÎNTOARCEREA ÎN INIMĂ

Poți ajunge în inima altcuiva în multe feluri:
cu un cuvînt,
cu un sentiment,
cu un gest.

 
Cu lama unui bisturiu

                                                              sau cu un glonț.
 

Dar nu te poți întoarce în inima ta decît
dizolvat în propriul tău sînge.

ECOU DIN TRANSILVANIA

În Transilvania
celor
o mie două sute de orgi

 
aud
încă
fluierul Iancului.
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