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MOTO:
Trebuie să tindem mereu spre realizarea ideii
de bine, generozitate şi frumuseŃe, nici o
operă literară nu poate trăi fără ele. Puterea
pe care Dumnezeu ne-a dat-o trebuie s-o
întrebuinŃăm bine, încât în urma noastră arta
să devină mai bogată şi oamenii mai buni.
MAGDA ISANOS
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LUCIA OLARU NENATI
Contrabandistul Eminescu
PuŃini ştiu că Eminescu nu a luptat numai cu pana şi
cuvântul pentru idealurile naŃionale, ci a făcut-o şi prin
fapte, chiar dintre cele care i-au cerut un curaj deosebit şi
l-au expus la riscul arestării pentru contrabandă şi atentat
la siguranŃa imperiului. Iată cum s-au desfăşurat
lucrurile! În 1875 se împlineau 100 de ani de la anexarea
Bucovinei printr-un rapt abil şi realizat prin corupŃie.
Descrierea modalităŃilor de înfăptuire a răpirii există
consemnată în corespondenŃa dintre internunŃiul austriac
la Constantinopole, Franz Maria von Thugut şi cancelarul
imperial al Mariei Tereza, Wentzel Anton Kaunitz
Reitberg. In aceste scrisori cei doi comunică despre paşii
strategici pe care-i făceau pentru stabilirea unui culoar de
trecere între PocuŃia (devenită proprietate austriacă) şi
restul imperiului, ce avea să se numească Bucovina.
Din aceste documente reies actele de corupŃie prin care
au fost atraşi atât înalŃi funcŃionari ai Rusiei
(feldmareşalul RumianŃev, căruia i s-a oferit o tabacheră
de aur cu briliante şi 5000 de galbeni austrieci) cât şi mai
mulŃi demnitari turci printre care şi Reis Effendi, care a
cerut special şi a primit un pumnal de aur cu teaca aurită
cu briliante şi smaralde, având încrustat în ele un
orologiu. Prin aceste maşinaŃiuni culoarul de trecere s-a
lărgit până la a cuprinde întregul Ńinut al Bucovinei.
Aşadar Bucovina a fost vândută pe o tabachieră şi un
pumnal! Tot din această corespondenŃă reiese lupta
cumplită a domnului Moldovei, Grigore Ghica Voevod
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care a încercat pe toate căile şi cu toate mijloacele să-şi
apere Ńara nelăsându-se corupt spre a acepta tăcerea, ceea
ce i-a atras în final suprimarea prin asasinare. Toate
aceste scrisori care arată ce s-a petrecut în 1775 au fost
adunate într-o broşură editată în 1875 intitulată „Răpirea
Bucovinei după documente autentice”, redactată de Ion
Slavici şi prefaŃată de Mihail Kogâlniceanu după
documentele din colecŃia lui Hurmuzachi privitoare la
istoria românilor.
Eminescu, stabilit atunci la Iaşi, trece clandestin în
Bucovina având ascunse în bagajele sale mai multe sute
de exemplare ale acestei broşuri riscând să fie prins şi
pedepsit cumplit. Trăgând la prietenul său Stefanelli în
CernăuŃi şi beneficiind de ajutorul lui, el trimite broşurile
prin poştă persoanelor oficiale, oaspeŃilor străini şi
organizatorilor „serbării seculare” pe care o pregătiseră
austriecii la aniversarea unui veac de la anexarea
Bucovinei. Deşi circulaŃia broşurii a fost interzisă, deşi
s-au făcut puternice proteste diplomatice, nimic n-a mai
putut împiedica răspândirea cărŃii prin lumea europeană
(fuseseră mulŃi oaspeŃi străini la CernăuŃi!) care a aflat
din surse documentare autentice despre ticăloşia prin care
s-a produs decapitarea Moldovei.
Eminescu nu s-a mulŃumit cu atât, ci a publicat în Ńară
articole prin care glorifică vitejia şi rectitudinea morală a
lui Grigore Ghica Voevod, pe care-l aşează în rândul
marilor personalităŃi ale lumii, alături de Ludovic al
XIV-lea, Frederic al II-lea, Petru cel Mare, Ecaterina a
II-a etc. Iată formulate chiar de către poet în articolul
intitulat „Grigore Ghica Voevod” şi apărut în Curierul de
Iaşi, nr.109 din 1876, argumentele care susŃin aceste
aprecieri: „E drept că pentru crearea unui om mare
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trebuieşte conlucrarea a doi factori, unul este acela al
împrejurărilor, al doilea este caracterul şi inteligenŃa
persoanei istorice. Această a doua condiŃie Grigore
Ghica Voevod a îndeplinit-o cu desăvârşire. Urmărind
cu înŃelepciune şi cumpătare binele şi integritatea patriei
sale le-au menŃinut cu rară energie personală pân-la cea
din urmă clipă a vieŃii sale. Ambasadorul austriac ce era
în acea vreme la Constantinopole s-a văzut silit a
încredinŃa pe cancelarul Kaunitz că orice tranzacŃie ar
face cu acest voevod, concesiile sale vor fi numai
aparente căci acest caracter nu cedează şi nu se pleacă.
El va urmări întotdeauna întregirea patriei sale fie prin
război fie prin diplomaŃie, de aceea trebuie înlăturat cu
orice preŃ. Trebuia dar nimicit acest om a cărui tărie de
caracter ameninŃa pe răpitorul patriei sale, trebuia
asasinat în taină fără zgomot.”
Si pentru a sublinia soarta tragică a unui mare domn
patriot care a luptat eroic cu toate forŃele uriaşe ce
ameninŃau integritatea Ńării sale, Eminescu continuă: „Şi
aşa s-au urmat în comuna Iaşi (…) acolo s-a întâmplat
această faptă a întunericului, acea mişelie demnă de
diplomaŃia veacului trecut, acea neruşinată pălmuire a
slăbiciunii şi dezbinării poporului românesc. Intr-adevăr
ce ruşine mai mare putea să ni se întâmple? După ce (…)
ni se luase vatra strămăşească, începătura domniei
neamului moldovenesc (…) se asasinează prin influenŃa
morală a Austriei domnul care au îndrăznit a protesta
contra neruşinatei răpiri.”
Ca o concluzie ce rămâne veşnic valabilă în istoria
noastră, Eminescu conchide cu amarnică durere şi
sfâşiere lăuntrică, una dintre multele care l-au afectat
profund şi i-au provocat rând pe rând sfârşitul prematur
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al vieŃii pe care-l comemorăm mereu la mijlocul îndoliat
al lui iunie, doliu care înmănunchiază în el toate durerile
neamului trăite adânc de către omul deplin al culturii
româneşti.
Iată aceste cuvinte aforistice care pot fi înscrise pe
frontispiciul istoriei noastre perpetui: „Popor românesc,
mari învăŃături îŃi dă Ńie această întâmplare! Dacă fiii tăi
ar fi fost uniŃi totdeauna atunci şi pământul tău
strămoşesc rămânea unul şi nedespărŃit. Dar veacuri de
dezbinare neîntreruptă te-au dus la slăbiciune, te-au dus
să-Ńi vezi ruşinea cu ochii!”
Nu putem şti, desigur, dacă tot mai insistentele
afirmaŃii despre suprimarea deliberată a lui Eminescu din
motive de ordin politic sunt întemeiate, deşi probele
material-istorice şi raŃionamentele logice sunt tot mai
pregnanate. Am dori din suflet să nu fie nimic adevărat şi
toŃi cei ce susŃin această variantă să fie nişte ficŃionari
fabulatori bolnavi de scenarită. Dar, privind din
perspectiva actuală şi din cea conturată prin acumularea
atâtor informaŃii şi concluzii de-a lungul zecilor de ani de
când mă aflu în proximitatea universului eminescian, a
propriei experienŃe existenŃiale, nu pot să nu acord atenŃie
ideii că, în fond, ceea ce a contat a fost mai întâi de toate,
pasiunea adevărului absolut care l-a stăpânit tiranic
(„adevărul e stăpânul nostru, nu noi stăpânim adevărul”)
şi care l-a determinat să intre automat în slujba cauzelor
drepte şi, mai ales, în apărarea interesului general
naŃional pe care, vai, în toate timpurile (dar mai ales azi!)
se găsesc greu oameni care să-l apere în dauna sau
înaintea interesului personal. De aceea, indiferent care va
fi fost cauza concretă a sfârşitului său, e tot mai învederat
că Eminescu a murit „pătimind pentru dreptate” cum
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spune Biblia şi cum spunea el însuşi despre domnitorul
Grigore Ghica pe care nu întâmplător l-a adus în prim
planul atenŃiei. Un astfel de om al idealului cum a fost el
nu se putea potrivi cu atât de complicatele socoteli şi
aranjamente ale vieŃii sociale şi politice reale, aceea care
s-a bazat mereu pe compromisuri şi chiar trădări.
De aceea, în miezul lui iunie, nu comemorăm doar,
idilic şi graŃios, trecerea în eternitate a unui poet, fie el şi
de geniu – chiar dacă tot acum se adună laolaltă o samă
de poeŃi sub steagul său – ci mult mai mult de atât: aşa
cum spunea, în 1911, Iorga, cel ce atât de devreme i-a
recunoscut consubstanŃial statura şi complexitatea
personalităŃii: „Eminescu e om mare al naŃiei, ceea ce
este poate mai mult decât un poet genial.”

*
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MAGDA ISANOS
AŞTEPT ANUL UNU
Aştept anul unu.
Anul păcii între popoare.
Ale istoriei mari abatoare
vor fi dărâmate.
Inima mea de pe-acuma murmură: „Frate,
iartă-mă pentru urile strămoşeşti
şi-n numele suferinŃelor omeneşti,
dă-mi mâna.”
Şi eu am muşcat Ńărâna
şi-am plâns.
Cei scumpi erau morŃi şi focul căminului stâns,
în patria incendiată.
Sângele lumina, auroră ciudată.
Zare după zare cădea,
înainte şi-n urma mea.
Treceam fruntarii,
râuri şi munŃi.
Şi nimeni nu era mai mare ca marii
soldaŃi anonimi.
Înfricoşate, cenuşii mulŃimi
din calea noastră se trăgeau ca apa.
Obuzele ucideau şi săpau totodată groapa
copilului nevârstnic şi mamei.
Apoi, spectrul foamei
colinda câmpiile pustiite.
În vremea asta, iahtul cu punŃi aurite
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de soarele Sudului
plutea ca o pasăre imaculată.
Miliardarul îşi fuma havana:
„O, lume minunat aşezată!...”
(Viermele îngrăşându-se-n rana
veşnic însângeratei omeniri...)
Frate, să nu mai avem amintiri
şi visuri şovine.
Tu făureşti unelte ca şi mine.
Lucrezi pământul. Poate scrii cărŃi.
Sunt vetre sărace şi-n alte părŃi
de lume, şi eu te cunosc după faŃă
că-n fiecare zi te scoli dimineaŃă,
şi seara te culci târziu.
Dă-mi mâna, să dărâmăm abatoarele
istoriei. Ieşi din sicriu
şi priveşte: răsare soarele...

1944
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EUSEBIU CAMILAR
TINEREłE
(parafrază după SAADI)
În anii tinereŃii trecute ca un gând,
Într-o poiană, seara, şedeam mai mulŃi râzând,
Ca păsările, gureşi, ca trandafirii, lini,
De-al nostru glas poiana sclipea ca de lumini.
Ca o amiază albă, lovit de vremuri crunt,
Şedea-n vecinătate, de mult, un om cărunt.
Ca nuca, încreŃită, sta gura lui tăcând,
Ca proaspete alune, a noastre guri, râzând!
Din ceata noastră unul a ridicat cuvânt:
„Bătrâne, râzi! Ridică-Ńi privirea din pământ!
Amarul uită-l! Uită de anii lungi şi hâzi!
De ceata tinereŃii te-alătură... şi râzi!”
S-a-ntors bătrânul gârbav spre noi: „Să vă răspund!
(Şi strălucea-n lumină cuvântul lui, profund...)
În ceasul dimineŃii, când line vânturi vin,
Doar arborii cei tineri şoptesc din ramuri, lin!
E iarba, primăvara, de tinereŃe grea;
Îmbătrâneşte iarba uscându-se şi ea...
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Când primăvara muscul aleargă şuierând,
Cad frunzele uscate din ramuri, lung oftând!
Cum mi-ar şedea alături de voi să râd, s-ascult?
M-a potopit lumina amurgului de mult!
E şoimul meu în lanŃuri bătrâne, şi aştept
Doar ceasul trist când şoimul îmi va zbura din piept.
A voastră-i veselia! Noi cei trecuŃi, bătrâni,
De desfătări şi visuri ne-am şi spălat pe mâni.
În iarna bătrâneŃii, cărunŃi ca munŃii stăm!
Vă-ntreb: ce rost mai are în urmă să visăm?
A năpădit zăpada aripa mea de corb.
Cum aş zbura cu mândra privighetoare, orb?
Eu, şoim bătrân, ce caut în văi, printre minuni?
Prin mari grădini de roze, voi, străluciŃi, păuni!
Prea greu mi-i secerişul acesta de sub cer,
Surâd în faŃa voastră smaralde-n colier!
De mult nu mă mai sprijin pe tot ce mi-a fost drag,
E vremea să mă sprijin doar în acest toiag!
Mi-i hărăzit: cu braŃul în gol să stau de-acum.
VisaŃi, visaŃi, voi tineri abia porniŃi la drum!
Mi-i hărăzit, trecutul mereu, mereu să-l chem,
Spre tot ce-a fost odată, să plâng cumplit, să gem...
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VICTORIA DRAGU DIMITRIU
SCRISORILE ECATERINEI BĂLĂCIOIULOVINESCU
Când, în 1993, începea la editura Minerva, sub
îngrijirea Gabrielei Omăt, cu prefaŃă şi note de Alexandru
George, publicarea însemnărilor zilnice ale lui E.
Lovinescu, Sburătorul. Agende literare, adevărat
eveniment postdecembrist în istoria literaturii româneşti,
Monica Lovinescu, la rându-i îngrijitoare a ediŃiei, se
grăbea să precizeze, în Cuvântul înainte motivele pentru
care alesese să aducă la lumină acest text, la prima vedere
nedestinat publicului. Exista, în detaliile supravieŃuirii
manuscriselor prin arcanele deceniilor comuniste, o
poveste cu adevărat eroică. Rămasă singură la Bucureşti,
după plecarea fiicei ei cu o bursă la Paris, mama
scriitoarei, Ecaterina Bălăcioiu-Lovinescu, devenise Ńinta
autorităŃilor, care năvăliseră în vestitul apartament din
Bulevardul Elisabeta, să răscolească şi să ia totul,
mobilier, obiecte şi cărŃi ce aparŃinuseră celei aflate
departe de Ńară. Copleşită de brutalitatea jefuitorilor,
neputându-se opune confiscării bibliotecii criticului,
înspăimântată de ameninŃarea permanentă a unei arestări,
ea reuşise, totuşi, să salveze două manuscrise: romanul
Mălurenii şi Agendele. Jumătate de veac mai târziu, fiica
ei scria: Cum a scăpat de privirile „oamenilor legii”,
veniŃi să-şi săvârşească fărădelegea, nu ştiu. În orice
caz, caietele au ajuns astfel până la mine, din fiecare
ciclu pierzându-se doar câte un caiet. Fără acest gest
aproape nebunesc de curaj al fostei sale soŃii, dat fiind
contextul de teroare care începuse, prăpădul ar fi
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cuprins toate ineditele lui E. Lovinescu. Arestarea
Ecaterinei Bălăcioiu a avut loc zece ani de la aceste
evenimente, un deceniu de nesiguranŃă şi ameninŃare
permanente, dar procesul, întemniŃarea şi, în cele din
urmă, moartea profesoarei de franceză în penitenciarul
Văcăreşti, nu s-au datorat, aparent, descendenŃei ei
boiereşti, nici înrudirii cu marele critic burghez, nici
sustragerii documentelor amintite, de care organele
represive nu au aflat probabil niciodată. Pretextul
condamnării ei la 18 ani de temniŃă, avea 71 când a fost
ridicată, fiind infinit mai ubuesc: mi-ar fi trimis hărŃi de
stat-major, desenate de ea pe baticuri, relatează fiica,
încercând să păstreze tonul unui istoric, colorat de o
ironie amară. Apoi, vine mărturisirea, singura pe care o
puteam aştepta, singura demnă de sacrificiul mamei:
Oricum, gestul ei mă obliga. Îşi riscase bruma de viaŃă în
libertate spre a salva o memorie pe care eu nu mai
aveam dreptul s-o îngrop. Ei i se datorează, deci, în
primul rând publicarea de azi în România a agendelor.
Şi astfel, cu o putere postumă, Ecaterina Bălăcioiu
Lovinescu salva pentru a doua oară manuscrisele
agendelor. Prin publicarea lor, literatura română a
dobândit o nouă adâncime, îmbogăŃită cu imaginea anilor
intenşi de viaŃă literară interbelică, aşa cum i-a trăit E.
Lovinescu, adunând în jurul lui o lume fremătătoare de
scriitori de toate calibrele, organizând un cenaclu
formator de personalităŃi literare importante şi foarte
diferite şi lăsând, în însemnările lapidare din agende,
substanŃa fără egal de vie a unor experienŃe preŃioase nu
numai pentru istoria literară românească, ci şi pentru o
istorie a mentalităŃilor, pentru pătrunderea naturii umane.
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Atât şi ar fi fost de ajuns, pentru a-i păstra Ecaterinei
Bălăcioiu un loc special în memoria noastră culturală.
Dar iată că, în 2012, la jumătate de veac după urcarea
Golgotei sale, Ecaterina Bălăcioiu Lovinescu ne dăruieşte
încă şi mai mult, inima ei, aşa cum bate în scrisorile
adresate fiicei plecate departe, 2500 de scrisori şi cărŃi
poştale, expediate între septembrie 1947, când Monica
Lovinescu a plecat la Paris, şi anul 1958, când a avut loc
arestarea doamnei Lovinescu, urmată de suferinŃe
cumplite în temniŃele prin care a fost târâtă, suferinŃe
îndurate cu demnitate şi curmate numai de moarte.
Editura Humanitas publică un prim volum din cele trei
planificate, ale Scrisorilor către Monica. SelecŃia,
îngrijirea textelor, prefaŃa, tabelul cronologic şi notele
sunt semnate de Astrid Cambose, iar traducerea de
Gabriela CreŃia. Primul volum cuprinde scrisori trimise
până în februarie 1951, iar semnificaŃia acestei apariŃii o
enunŃă dintru început editoarea: Odată cu descoperirea şi
publicarea scrisorilor de faŃă, o nouă personalitate îşi
ocupă locul meritat în cultura română. Ca om, ca
persoană de mare caracter şi ca mamă devotată până la
sacrificiul de sine, ea a intrat deja în conştiinŃa
publicului, încă în urmă cu 14 ani, când Doina Jela i-a
dedicat cartea Această dragoste care ne leagă.
Reconstituirea unui asasinat, în care a încercat să-i
decripteze tragicul traseu existenŃial. Scrisorile a căror
publicare începe cu acest volum reprezintă însă vocea ei
autentică, nemijlocită, inconfundabilă, auzită pentru
prima oară. Rămasă pînă în prezent în umbra soŃului şi a
fiicei sale, Ecaterina Bălăcioiu Lovinescu se naşte acum
ca autoare, subliniază Astrid Cambose.
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Într-adevăr, scrisorile Ecaterinei Bălăcioiu, care au
traversat la vremea lor Europa, fie în trenuri poştale, fie
prin bunăvoinŃă, în genŃi diplomatice sau în bagajele unor
călători ce-şi asumau riscul, reportaje ale vieŃii de fiecare
zi, mărturisiri ale dorului sfâşietor, al iubirii de mamă,
fără niciun gând de literaturizare, citite cu ardoare de
fiică şi păstrate cu grijă, supravieŃuind, din fericire, şi
trimiŃătoarei şi destinatarei, au în ele densitatea, pasiunea
şi misterul marii literaturi. Cum se înŃelege dintr-un
răspuns trimis de mamă fiicei în octombrie 1950, Monica
Lovinescu simŃise, dincolo de căldura şi neliniştile
mesajului matern, şi fibra expresiei ce depăşea nivelul
unei simple corespondenŃe de familie sub apăsarea unor
vremi tulburi. Dar Ecaterina Bălăcioiu scria cu sinceră
încredinŃare: Cât despre faptul că îmi atribui talent
literar, pot afirma cu mâna pe inimă că nu-mi recunosc
decât unul singur, acela sévignesc, dar şi acela fiindcă
exişti tu. Voi, cei de acolo, sunteŃi cei care au un talent
literar contagios, de familie, totul este redat atât de
exact, cu umor, cu realism, mai că aş zice în „aqua
forte”.
Unice prin valoarea lor documentară, dar mai ales prin
forŃa trăirilor, amintind, prin referinŃa culturală, prin
eleganŃa înnăscută, niciodată căutată, cum singură
autoarea lor simte, de răvaşele marchizei de Sévigné
către fiica ei, Madame de Grignan, sau, schimbând
registrul, de scrisorile iubirii fără speranŃă ale Marianei
Alcoforado, călugăriŃa portugheză, Scrisorile către
Monica sunt importante şi pentru istoria cenaclului
Sburătorul. Ecaterina Bălăcioiu a organizat şi a găzduit
în casa ei, în ultimele luni ale lui 1947, câteva şedinŃe, cu
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adevărat ultimele, despre care nu s-a ştiut până la
descoperirea acestor texte.
În Agendele literare, numele doamnei Lovinescu apare
rar, legat de grijile pentru Monica, de banii ce îi dă lunar
tatăl fiicei sale, după despărŃirea părinŃilor. O dată, când
doamna Lovinescu scrie un articol pe teme pedagogice,
criticul îl revede, la cererea ei, înainte de publicare. Atât.
Dar nici înainte de divorŃ, soŃia criticului nu e pomenită
mai des, deşi este mereu acolo. Gabriela Omăt observă:
niciodată menŃionată în jurnal ca prezenŃă la cenaclu,
Ecaterina Lovinescu apare frecvent în enumerarea
participanŃilor publicată în presă. Probabil, prezenŃa la
şedinŃe a lui Titi, cum îi citează numele până şi gazetarii
în gazete, nu avea relevanŃă, pentru severul critic. De aci
înainte, însă, numele ei nu va mai putea fi despărŃit de cel
al cenaclului Sburătorul.
La 19 octombrie 1947, are loc prima şedinŃă, din
ultimul sezon de existenŃă, suprapus cu ultimul trimestru
al anului, în atmosfera apăsătoare a evenimentelor cu
totul neprielnice unor întruniri pentru lecturi şi discuŃii
libere, fie ele şi numai pe teme literare. În august avusese
loc stabilizarea, reforma monetară menită să topească
averile şi să egalizeze veniturile, în instituŃii, intelectualii
cu diferite funcŃii de răspundere încep să fie
marginalizaŃi, la admiterea în facultăŃi se introduce
dosarul, studenŃii fiind selectaŃi după originea lor socială,
arestări sistematice răscolesc la toate nivelele societatea
românească, în sala de festivităŃi a Academiei Militare,
pe atunci Şcoala superioară de război, se desfăşoară
procesul lui Iuliu Maniu: partidele istorice sunt
condamnate să dispară. Pe 30 decembrie, Regele era
forŃat să abdice şi să plece din Ńară.

16

În această conjunctură, Ecaterina Bălăcioiu Lovinescu
se lupta pentru a menŃine în viaŃă cenaclul, în ciuda
tuturor tensiunilor politice şi sociale, pentru a păstra
amintirea maestrului şi din datorie faŃă de fiica plecată la
studii în FranŃa. Încă din prima scrisoare adresată
Monicăi, la 9 septembrie 1947, a doua zi după despărŃirea
din Gara de Nord, povestindu-i primele ceasuri trăite de
ea sub imperiul presimŃirii că nu se vor mai vedea
niciodată, mama îi scria fetei aflate încă la drum, prin
vămi neprimitoare: Mi-am scuturat toropeala şi am
telefonat tuturor celor din consiliu, folosind pentru
fiecare formula pe care, din prevedere, mi-o
recomandaseşi. Este vorba de consiliul de conducere al
cenaclului, al cărui preşedinte era Şerban Cioculescu,
secondat de vicepreşedintele Vladimir Streinu, prietenul
său. Doamna Bălăcioiu făcea mobilizarea pentru o
întâlnire de măsuri administrative, dând telefoane
membrilor consiliului, chiar şi persoanelor pe care nu le
avea la inimă, cum era scriitoarea Ioana Postelnicu,
Popeea din agendele lui E. Lovinescu. A doua zi, 10
septembrie, acasă la doamna Lovinescu, se desfăşura
întâlnirea consiliului cenaclului, pentru a numi juriul ce
urma să acorde, ca în fiecare an, premiile literare
Sburătorul. Ca şi cum nu se schimbase nimic, în ciuda
faptului că se schimbase totul.
După cum ne încredinŃează Astrid Cambose, se ştia că
ultima şedinŃă oficială a vestitului cenaclu a avut loc în
27 octombrie 1946. Scrisorile Ecaterinei Bălăcioiu arată
că agonia sa a fost mai lungă. În toamna lui 1947, Casa
Lovineştilor, din bulevardul Elisabeta, era din nou
deschisă Sburătoriştilor, întocmai ca în timpul vieŃii
criticului.
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ŞedinŃele cenaclului sunt aşteptate cu multă nerăbdare
de obişnuiŃii de duminică, de vreme ce scriitorii se
prezintă mai devreme. Au început să vină sburătoriştii,
crezând că este şedinŃă, nefiind publicat în jurnale că
cenaclul va începe duminica viitoare, citim în scrisoarea
din 5 octombrie 1947. Atmosfera discuŃiilor cu
nerăbdătorii sosiŃi mai devreme, cărora nu li se dă
numele, transpare în fraza următoare: PoeŃii noştri sunt
tot mai mulŃi, răsar talente noi. Se simte în aceste cuvinte
o schimbare de ton clară, faŃă de restul textului,
scriitoarea folosind termenii stereotipi ai gazetelor
vremii, ce se pregătea să se anchilozeze pentru multe
decenii în sintagmele limbajului de lemn: tot mai mult,
tot mai bine, răsar talente noi. Din această formulare,
destinatara trebuia să înŃeleagă, la Paris, că schimbarea de
atitudine impusă de vremuri începea să se facă simŃită
până şi în cele mai neînsemnate discuŃii, iar doamna de
franceză o va înregistra neîncetat, şi o va sugera în
scrisorile către fiica ei, cu multă nelinişte dar şi cu un
dram de ironie. Întâia şedinŃă are loc la 19 octombrie,
orele 5 jumătate. Reportajul trimis Monicăi, a doua zi,
este scurt, dar consistent, iar fiica ei ştie să citească
printre cuvinte şi să prindă cheia ironică a întregului text:
S-a insistat asupra drumului nou al literaturii actuale,
preşedintele nostru a fost la înălŃimea misiunii sale, a
încrederii acordate şi a vechii noastre prietenii şi
colaborări. Cu o scurtă cuvântare, a deschis şedinŃa.
Bonciu a citit Armăsarul albastru. Preşedintele a
regretat că Bonciu preferă să stea deoparte, când astăzi
totul trebuie să se contopească cu colectivitatea, cu
omenirea. Grăbită să dea o imagine de ansamblu,
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Ecaterina Bălăcioiu nu precizează dacă este vorba de un
poem sau de o piesă în proză.
H. Bonciu e pomenit rar de E. Lovinescu în agende.
După o întâlnire întâmplătoare la Alcalay, maestrul îl
consideră un tip insuportabil. Când, în 1937, va fi arestat,
împreună cu Geo Bogza, pentru atentat la pudoarea
publică, Lovinescu scrie: Tragedia Bogza-Bonciu.
NemulŃumit de clasificările criticului, din Istoria
literaturii române contemporane, Bonciu publicase şi el
un articol, Criticul de porŃelan, unde îşi vărsa năduful,
revoltat că e ignorat ca poet. Armăsarul albastru,
probabil parte din placheta de poeme Eu şi orientul,
fusese alegerea făcută de autor pentru lectura în cenaclu
din octombrie 1947 ca o altă blajină şi târzie ripostă.
PrestaŃia celuilalt lector îl mulŃumise pe preşedintele
Cioculescu, raportoarea consemna: a subliniat în poeziile
lui George Tudor minunata lui capcitate de a descoperi
toată frumuseŃea în gesturile spălătoreselor şi ale
mahalalei necunoscute şi prost cunoscute, exprimându-şi
dorinŃa ca anul viitor să i se atribuie premiul pentru
poezie, spre a corecta marea nedreptate care i s-a făcut
anul acesta. Pe urmă, doamna Postelnicu a citit un
fragment de roman, capitolul întâi. Romanul va avea
două volume, al doilea va fi dedicat vieŃii progresiste,
explica sârguincios doamna Lovinescu. Vezi, scumpo,
cum se aranjează toate şi cum evoluăm fără eforturi.
Cioculescu subliniase: astăzi totul trebuie să se
contopească cu colectivitatea, cu omenirea. Cuvintele
acestea şi altele, asemănătoare, erau destinate să
servească drept paşaport pentru un viitor al cenaclului
sub noile constelaŃii răsăritene. Totuşi, atentă la
prestaŃiile tuturor, gazda începea să se întrebe dacă merita

19

să continue, arătând obişnuita grijă politicoasă, nelăsând
să răzbată nimic din temerile ei, încercând să se
încurajeze: Cu asemenea prieteni minunaŃi ne continuăm
fără eforturi colaborarea.
ŞedinŃa următoare se Ńine, ca pe timpuri, exact peste o
săptămână, la 26 octombrie. Cu puŃin înainte de începere,
mama îi scrie fiicei: Iubita mea, e ora cinci, o jumătate
de oră mă mai desparte de supliciul şedinŃei. Citind
titlurile lecturilor zilei, îi putem înŃelege exasperarea:
Bonciu cu un poem în proză, Scrisoare Americei
(Capitalistă, aŃâŃătoare a războiului, responsabilă de el,
învinsă mai înainte de a începe lupta). Nefericitul text nu
rămâne fără ripostă şi doamna Bălăcioiu consemnează:
Răspunsul lui Aderca, dojenitor: Fericit de încadrarea
lui Bonciu în ambianŃa socialistă, marxistă, dar în
Sburătorul nu s-a scoborât nivelul literar şi nu s-au citit
articole de ziar. Deci, poeme literare în caracterul
articolului vor fi primite cu entuziasm. Apoi, precaut,
(Aderca) mi-a cerut să menŃionez în relatarea şedinŃelor
cele ce a spus. Ana Luca, voluminoasă şi volubilă,
îmbrăcată într-o mirobolantă blană, a dat să se citească
versuri de Esenin. Tudor George a citit versuri în
maniera sa, dintre care o poezie cu titlul Varza mamei.
Titlul a adus perplexitate. În final, autorul a terminat cu
coceanul de varză ce-l ronŃăia sub dinŃii tineri. Aderca a
citit o poezie a lui Maiacovschi, Crezul comunist. Iată un
sincer expozeu al şedinŃei, dar obişnuită acum să nu mai
redau liber gândul meu, nu am curajul să scriu tot. Nu îi
scria tot, deşi se înŃelege că şi această scrisoare pleca spre
FranŃa cu un curier. Dar începea să funcŃioneze şi
autocenzura.
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E de remarcat că dojana lui Şerban Cioculescu avusese
efect şi H. Bonciu încercase, fără succes, prin Scrisoare
Americei, să se reabiliteze, să se contopească cu
colectivitatea şi să scrie în spiritul cerut. Micul eşec nu îl
neliniştise însă, de vreme ce, cam peste o lună, în scurta
relatare a şedinŃei din 23 noiembrie, Ecaterina Bălăcioiu
remarca: Bonciu cred că se va intoxica cu propria lui
admiraŃie.
Ca Sburătorul să meargă mai departe, doamna
Bălăcioiu făcea eforturi uriaşe în viaŃa ei zilnică,
răspunzând tuturor solicitărilor şcolii unde încă mai
muncea, ca profesoară de franceză, dar şi de română sau
matematică, după cum i se impunea. Îi putea scrie
Monicăi: Activez alături de Cioflec, cu prudenŃă. Am
avut succese imense cu jurnalul de clasă, premiat de
Arlus pe întreg Bucureşti. În ianuarie voi face recenzia
unei cărŃi de mare succes literar de Şolohov, Donul
liniştit. Vezi că mă Ńin în curent cu literatura actuală. Din
Donul liniştit citise câteva pagini şi Marcel Aderca, fiul
lui Felix, într-o duminică, la cenaclu, dar sfârşitul
Sburătorului era aproape. În noiembrie, mai au loc
şedinŃe pe 2, pe 9, pe 16 şi pe 23. În total, şase întâlniri.
Apoi, scrisorile Ecaterinei Bălăşoiu Lovinescu către fiica
ei Monica nu mai amintesc nimic despre întrunirile
duminicale ale sburătoriştilor, nici despre motivele
încetării lor. Este însă limpede ce se întâmplă, fie şi
numai dacă ne oprim la meditaŃiile expeditoarei, cu
privire la prima şedinŃă de lectură: Apoi chestia
Sburătorul. La prima şedinŃă, Preşedintele a reproşat lui
Bonciu că nu se încadrează în nobilele mişcări actuale,
arta e legată de viaŃa actuală, etc. Ce să fac? Să las să
continue până la Crăciun şi să încetez? Să continui,
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degringolând, batjocorind un nume? Şi toate aceste
nelinişti, aceste probleme de conştiinŃă legate de
respectarea memoriei lui E. Lovinescu, de împlinirea
promisiunii de a Ńine în viaŃă Sburătorul şi după ce
creatorul său dispăruse, se împletesc cu celelalte griji şi
temeri ale timpului: Apoi, social democraŃii s-au unit cu
guvernanŃii, făcând un singur partid, la şcoală, ca pe
vremea legionarilor, teroare. Tu fi prudentă acolo, te
rog. Câtă vreme ne putem scrie, putem trăi. Mi-e gândul
numai la tine şi trăiesc pentru că te iubesc şi te aştept.
ŞedinŃele ultime se desfăşoară, formal, după tipic. Le
putem urmări începând cu intrarea în blocul din
bulevardul Elisabeta. După cum se spune în multe din
paginile lor de memorialistică, pentru sburătorişti,
ritualul întâlnirilor duminicale începea cu momentul
sosirii în clădire, cu urcatul treptelor şi apoi cu intrarea în
apartament, fie în Câmpineanu 40, ori 31, fie în noua
locuinŃă. Pentru al treilea şi cel din urmă sediu al
cenaclului, avem o imagine a pătrunderii în casă, oferită
de însăşi Ecaterina Bălăşoiu: Scara de marmură sumbră,
cu lumina de deasupra uşii noastre aprinsă în aşteptare,
cu micul cadru cu numele tatei, cu placheta de alamă:
apartamentul 45. În altă scrisoare, ne este descris
apartamentul 45, aşteptându-şi vizitatorii: Casa e acum
pregătită cum ştii pentru şedinŃa de după masă. Uşile
larg deschise la sufragerie, scrumiere peste tot, deşi îmi
pare că ele nu vor mai avea de cine să fie prea mult
utilizate.
Cea de a treia şedinŃă, din două noiembrie, este
rezumată în rândurile scrise Monicăi în aceeaşi seară,
după plecarea tuturor: A prezidat Jebeleanu, cu tact şi
discreŃie. Foarte simpatică nevasta lui. 15 asistenŃi,
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Cicerone, doamna Cruşevan, doamna Vanghele, George
Dan, Monda, Bonciu, Ada Orleanu, Matilda Ulmu,
Ieronim Şerbu şi alŃii neimportanŃi sau noi. Lectori:
Sidor, fragment de roman, Auschwitz: Bonciu, Oameni,
s-a mai citit anul trecut, Viziunea unui nebun. Poezii de
G.Dan, Cicerone Theodorescu, Ghelbert, talent, şi
Jebeleanu, traducere din Ady Endre din ungureşte.
ŞedinŃă simpatică, fără asperităŃi şi cu discuŃii sincere.
S-a terminat la 9, cu aceeaşi fumăraie, uşi deschise,
strângerea scrumului. Fiecare dintre prezenŃii importanŃi
şi vechi la şedinŃa din 2 noiembrie are trecutul său la
Sburătorul, în mare, asemănător cu al celorlalŃi. Viitorul
este cel care îi va deosebi mult pe unul de altul.
La 9 noiembrie 1947, duminică, ora patru şi jumătate
după amiază, doamna Ecaterina Bălăcioiu Lovinescu îi
scrie fiicei ei, aflată la Paris de două luni, primele ale
unui exil dureros: Aştept începerea şedinŃei cu caldul
simŃământ pe care mi-l cunoşti, de la plecarea ta, pentru
această manifestare care mă leagă de trecut, de
amintirea tatei, de tine. Aceasta este semnificaŃia
cenaclului Sburătorul, care îşi trăieşte agonia, pentru
femeia prin eforturile căreia manifestarea glorioasă de
odinioară continuă să existe aproape miraculos, dar
modest, temător şi melancolic, în noua Românie
postbelică. Pentru doamna Bălăcioiu, totul este datorie
pioasă şi nostalgie activă, faŃă de amintirea unui soŃ
demult şi de două ori pierdut, şi o cale de a folosi util
combustibilul în flăcări al iubirii materne, sfâşiate de
teama despărŃirii definitive. În lumea în care toate vechile
valori se prăbuşesc, cenaclul bucureştean cel mai
important din ultimele decenii, continuă să navigheze,
fără mari nădejdi. Tăcuta martoră a sute de şedinŃe de
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odinioară, gazda din bulevardul Elisabeta 95 bis
continuă, probabil, să tacă şi acum în timpul dezbaterilor,
dar nimic din ce se spune şi se simte acolo nu îi scapă,
totul îi dă de gândit, în fiecare detaliu ea descifrează
semnele vremurilor, finalul ineluctabil, şi totul trebuie
povestit, în rezumat cât mai expresiv, fiicei de departe,
după cum nimic nu s-ar putea petrece, dacă Ecaterina
Bălăcioiu nu ar deschide porŃile casei sale cenacliştilor,
întocmai cum făcuse casa Lovinescu încă de la începutul
anilor '20. Numai acolo unde a prezidat însuşi E.
Lovinescu întrunirile Sburătorului îşi împlinesc rostul.
Dincolo de misiunea de gazdă, mai este şi aceea a
secretariatului simplu, pe care ea o îndeplineşte firesc:
azi am copiat în caietul de şedinŃe rezumatul şedinŃelor
din urmă şi mi-am amintit ce încărcate de preocupări
străine nouă au fost ultimele zile petrecute împreună, te
văd cum treceai pe curat şedinŃele din anul trecut.
Agendele Ńinute cândva de critic, continuate apoi de fiică,
erau duse mai departe, într-o nouă redactare, dar, în afara
caietelor completate cu stricteŃe, şi pierdute, probabil, ele
se întrupau acum în şi scrisorile către Monica ale
Ecaterinei Bălăcioiu Lovinescu, scriere de sertar cu o
soartă din cele mai stranii, pentru că autoarea lor nu le
hărăzise tiparului şi nu le vedea deloc ca literatură, erau
numai trăire, autentică şi fremătătoare, mereu sub
ameninŃarea sistării, care, pentru mama sfâşiată de dor
însemna însăşi moartea: Iubită mică, cred în tine, cred că
eşti copilul pe care îl visează toate mamele şi nu îl am
decât eu... Scrie-mi, te rog, des, cât poŃi mai des. Eşti
viaticul meu, eşti imboldul meu de viaŃă, îmi îngrijesc
mâinile, ca tu să nu le găseşti prea bătrâne şi faŃa, ca să
nu o regăseşti prea brăzdată. În apartamentul din
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bulevardul Elisabeta, mama îşi vede pretutindeni fiica
acum plecată, întocmai cum se agita în zilele obişnuite,
de dinaintea definitivei despărŃiri: E ora cinci, când va
suna cel dintâi sburătorist, tu vei pleca repede prin
bucătărie, la un ceai sau la o reuniune şi eu voi rămâne
să scriu prezenŃii şi lecturile. Nu cel dintâi, va fi cea
dintâi, probabil doamna Vangheli sau Ligia Mateescu,
care mă va întreba: Ce veşti aveŃi de la Monica? Şi eu
voi spune...
Din materia acestor scrisori, care dăruiesc literaturii
române, dar şi europene, vibraŃia unei mărturii unice a
iubirii materne, se desprind şi informaŃiile reci, dure,
datele concrete ale istoriei manifestate la scara trăirii de
zi cu zi. În valul emoŃiilor ei, noua cronicară a agendelor
casei Lovinescu nu mai aminteşte deloc programul
şedinŃei din 9 noiembrie, cine şi ce a citit şi cine a asistat,
dar va descrie ceva mai pe larg următoarea întâlnire, din
16 noiembrie: ŞedinŃa a decurs mai bine decât celelalte,
Au citit Aderca, un fragment din romanul Străina, de
doamna Papadat, succes, doamna Livadă, un studiu
extrem de didactic, gen compoziŃie, asupra romanelor lui
Radu Tudoran, şi doamna Postelnicu, un fragment din
romanul Constantin Ulieşi, din viaŃa ciobanilor români
ardeleni în transhumanŃă. Extrem de bun şi neaşteptat –
gen epopee. Şi atât. Monica, la Paris, va şti să dezvolte
informaŃiile succinte, să recunoască marca desfăşurărilor
obişnuite ale duminicilor sburătoriste, tradiŃia ca
altcineva decât autorul să citească paginile unei noi
lucrări (cum se întâmplă de această dată cu fragmentul
din romanul Hortensiei Papadat Bengescu, roman care
urma să aibă o soartă ciudată, fiind ani de zile pierdut şi
regăsit după anul 2000), după cum va putea admira
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puterea de a fi imparŃială a doamnei Lovinescu, gata să
recunoască meritele autoarei Ioana Postelnicu, deşi
persoana în cauză nu stârnise deloc simpatia celor două
Lovineşti prin comportament, prin ofensivele capricioase
şi în afara literaturii dezlănŃuite asupra maestrului. Dar
dacă paginile citite în cenaclu erau neaşteptat de bune,
celelalte aspecte nu mai contau pentru vajnica doamnă
Lovinescu. Cu adevărat important era altceva şi
scrisoarea despre cenaclul din 16 noiembrie se va încheia
cu această mărturisire: Mai e ceva, prezenŃa ta iubită şi
sufletul meu plin de tine, ca o amforă cu esenŃe de preŃ, şi
dorul meu cald de a te strânge în braŃele ce se întind spre
tine, ca aripi frânte de sforŃări supraomeneşti. Peste ape
şi Ńări, aceeaşi mereu, mai dornică şi mai iubitoare, până
la supraom. Mamina. Ultima şedinŃă de cenaclu are loc la
23 noiembrie 1947. Expeditoarea nu pare a bănui că este
vorba de un final, ea descrie şedinŃa între alte întâmplări
pe care trebuie să le aducă la cunoştinŃă fetei ei: Eri seara
şedinŃa Sburătorul a luat sfârşit la 9. S-a citit mult şi
multe. George Dan din Edgar Poe, Marcel Aderca,
Donul liniştit, de Şolohov, doamna Postelnicu,
Constantin Ulieşti, George Sandu, Cântec pentru veac.
Au mai fost prezenŃi Traian Chelariu, I. Voiculescu,
Gafton şi Bonciu. Acum, cu totul alt public decât cel
cunoscut de tine, şi mai redus ca număr, după cum vezi.
Foarte curând, Ecaterina Bălăcioiu va fi silită să lupte
altfel pentru memoria lui Lovinescu şi pentru duhul
cenaclului, eforturile se vor înscrie în cu totul alt câmp:
zadarnica încercare de salvare a apartamentului din
bulevardul Elisabeta, a cărŃilor, a lucrurilor necesare
vieŃii de fiecare zi. AutorităŃile, văzând că anii
doctoratului la Paris se prelungesc, vor trece la
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confiscarea bunurilor celei care întârzia să se întoarcă în
Ńară. Proprietara apartamentului era Monica, ei îi fusese
lăsat moştenire, doamna Bălăcioiu va încerca să îl apere
şi să îl păstreze, să salveze şi lucrurile care îi aparŃineau
ei şi fuseseră luate de-a valma, se va strădui din greu,
până când va înŃelege că totul e pierdut. În relatarea
acestor încercări, numele unor cenaclişti de odinioară se
înşiră din nou în scrisorile ei, pe măsură ce ea încearcă să
apeleze la Eugen Jebeleanu, la Cicerone Teodorescu, în
calitate de martori, măcar, ai faptului că mobilierul şi o
parte din cărŃi îi aparŃineau ei. Jebeleanu promite
mărturia sa, Cicerone Teodorescu nu îşi aminteşte nimic
despre lucrurile din apartament, iar Hortensia Papadat
Bengescu este atât de lovită, ea însăşi, de moartea soŃului
ei şi de întorsăturile vieŃii, încât, la telefon, nici nu
înŃelege ce i se cere. Mama fugarei va pierde totul.
Trimişii Sfaturilor populare îi explică: Asta, pentru ca
fiica dumneavoastră să îşi dea seama că nu mai puteŃi
locui aici, unde v-a lăsat ea. Câteva zile mai târziu,
obosită şi mai singură ca niciodată, va găsi puterea să îi
scrie fetei ei: Te rog nu fi îngrijorată. De aci înainte are
să conteze numai sănătatea. Precum vezi, am renunŃat
destul de uşor la tot. Aştept.
Aştepta. Ce era mai rău, abia urma să vină. Şi nimic nu
o putea apăra de soarta ei.

*
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PE G A S:
ION MURGEANU
SCAUNUL JUDECĂłII
Scaunul JudecăŃii poate fi aprig.
Te ia de pe-acuma cu febră şi frig.
Se pun în cântar sporul şi conştiinŃa
De vreme ce nu ai măcar voinŃa
De-a recunoaşte greşala sau vina ta…

Pe urmă orizonturile se pot tulbura.
Apar umbrele viului şi-ale petrecerii
Schiaună visul încâlcit rău ca volbura
Regretul vine din Ńinutul trecutului,
Trecerii…Încât te întrebi murmurând:
Asta a fost viaŃa mea sau a lui?
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El - care îŃi stă înfipt ca un cui
În conştiinŃa postumă cea vătămată…
Judecata credeai că nu va fi niciodată.
Că toate sunt din biserică din cărŃile popii
Sunt eresuri de spus pe marginea gropii
Că Ńie nu Ńi se pot întâmpla
Ce spune popa din cărŃulia sa…

Că tu eşti deasupra că sunt superstiŃii
Ori le numeai elevat, o-ho! „supoziŃii”;
Nu este nimeni stăpân pe fiinŃa ta!
Te amăgeai între NU şi între DA !

Erai căldicel; îŃi pria; timpul trecea.
ConştiinŃa nici ea nu te prea vizita.
Dacă întâmplător trecea pe la tine
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O Ńineai la uşă ca pe-o slugă nemernică.

Acum sluga judecă ea; e puternică!
Scaunul JudecăŃiii are Ńinte şi spini.
Să rosteşti acum rugăciuni e târziu
E Amin! S-a închis. Oblonită
Stă ConştiinŃa cu faŃa ei jupuită
De vie. Nu-i eres. Nu-i nici poezie.

Cântarul cântăreşte;Judecătorul scrie!
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PATERIC
(basm mistic oriental)
Seară de vară cu dune
Nisipuri sedentare şi stele reci
Într-un Ńinut fără ieşire la mare
Veacul e scris pe rune subt stele
Clipele trecătoare vorbesc orelor
Orele zilelor zilele anilor …

Şi anii, o, anii au blocat conversaŃia
Beduinilor care mi-au înfipt un Ńăruş
În nisip şi eu am avut canon să-l ud
O sută patruzeci de ore a trebuit
Să transform orele-n zile zile-n ere
Şi tot aşa nu ştiu până unde-am ajuns
Până la urmă Ńăruşul înfipt în nisip a înfrunzit
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Şi toamna târziu-calculând după culorile
schimbătoare ale deşertului a dat şi roade…
Roşii îmbietoare zemoasele roade…

Cu pălăria plină de rodii am ieşit dintre dune
însă cel mai greu a fost să ajung până la oameni
să se înfrupte ei primii din truda orelor mele
a vitejiei lor – visez şi acum drumul mai ales drumul
necontenind printre dune până la oaza unde-mi
umplusem ziuă de ziuă ulciorul calculaŃia febrilă a
zilelelor şi ce a ieşit din cele o sută patruzeci de
ore…înmulŃite mereu din scădere adunate cu stele reci
până deveneau fierbinŃi stelele şi se rostuiau în mintea
mea a mirare…

Din toate nu truda rămâne şi nici satisfacŃia
învingătorului…
care s-ar fi rătăcit printre erele zilei de ieri
dacă între timp nu-şi va fi învins orgoliul
prima luptă pe care trebuie s-o câştigi
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este cu tine însuŃi până la uitarea de sine
până la armonia răbdării cu stele reci din pustie
cu vocile clare cu fata morgana cu foşnetul
nisipului noaptea printre dune mergând
să ajungi în oază primul să fii să mai apuci
vâna groasă a apei să-Ńi poŃi umple ulciorul
tău fermecat dând satisfacŃie basmului
căci altcum ai fi fost pierdut din primele ore
ale primelor zile din calculaŃia astronomului
şi ce rost ar mai fi avut tot efortul…

*
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ION LAZU
Al şaselea sonet

E vârsta...
E vârsta care-Ńi spune de la obraz sentinŃa:
Tânjire la sculare – şi nici un pic de vlagă
Să se aprindă-n vine... Şi-aştepŃi o zi întreagă
Să scapi de oboseală, să-Ńi mîntui neputinŃa.

Ai vrea pe-un gând să stărui, să-l duci... însă fiinŃa
Nu pregetă la stâlpu-i amarnic să te tragă
Cât funia-i de scurtă musai să înŃeleagă –
Că n-ai cum te întinde mai mult decât velinŃa.

Nimic nu-i tare-n tine – şi-ai vrea măcar CredinŃa
Să-Ńi întărească duhul, când trupul să-şi retragă
HoŃeşte toŃi trimişii nu pregetă. Şi-o plagă
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Ce-n veci nu prinde coajă îŃi este suferinŃa.

Deja ştii ce e Moartea, i-ai înfruntat ispita
Dacă-n juneŃea primă te-a părăsit iubita.

25 august 2011

*
Al doisprezecelea sonet

Manuscris
Când poezii ce-ai scris cândva de mână
ÎŃi reapar, din vechi maculatoare,
Găseşti deodată slove uimitoare
Ca perle mari scăpate în Ńărână.

Le salŃi pe palme, sufletul se-ncântă
De-adânci răsfrângeri care-n licăr proaspăt
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ÎŃi luminează casa ca un oaspăt
Ce din JuneŃe-l aşteptai. Şi-i sfântă

Această clipă. Retrăieşti ca-n vrajă
SimŃiri ce sus au fost pe bolta zilei
Dar scuturate-n pulberea argilei
S-au conservat sub a uitării coajă.

Ce veche-i slova! Dar ce proaspăt cântul
Cu care te încânŃi, pe mâini săltându-l...

26 august 2011

*
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DOINA CERNICA
BĂIEłELUL CARE VIU NU ERA
ŞI CIREŞUL AMAR
FetiŃa stătea la fereastră. Ziua era atât de
transparentă, încât putea zări până departe, spre suişul
colinei şi chiar până în creştetul ei, în care, singur în
mângâierea soarelui, înflorise un cireş. Ştia asta de la
Broasca łestoasă, pentru că din cauza depărtării, el i se
desluşea doar ca o mică flacără albă.
- Este foarte trist!
- Cine sunteŃi voi? se miră FetiŃa. Şi despre cine
vorbiŃi?
Erau cinci păsări mici, roşietice, cu aripioarele
brune şi cioculeŃul scurt şi puternic, înşirate ca nişte
soldăŃei, una lângă alta, pe pervaz.
- Suntem FraŃii Cireşari. Iar trişti suntem toŃi,
pentru că prietenul nostru, Cireşul, spre care priveai
adineauri, este foarte trist.
- De ce?
- Fiindcă este amar. Pentru că fiind amar, nimeni
nu are nevoie de el.
- Întotdeauna cineva are nevoie de noi!
Cireşarii se întoarseră spre grădină şi o salutară
cuviincios pe Broasca łestoasă, care se ivise pe
neaşteptate dintre ierburi. Şi se bucurară că îi auzise.
Broasca łestoasă ştia multe.
Acum este numai floare, dar nimeni nu
vine să se bucure de zăpada ei înmiresmată, continuară
păsărelele într-un glas, fiindcă grădina este plină de
narcise, de stânjenei, de ciuboŃica cucului, de lalele, care
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de care mai frumoase. Cum nimeni nu-l caută la
începutul verii, când are ramurile pline de fructe,
deoarece copiii găsesc, pe săturate, mari şi dulci în
livadă. Cine să facă atâta drum pentru un cireş amar?
Pentru prietenul nostru, Cireşul Amar?
FetiŃa suspină şi nu spuse nimic. Cireşarii se
înălŃară toŃi cinci deodată şi dispărură în aer. Broasca
łestoasă închise ochii şi se cufundă în tăcere. În depărtări
şi în visare.
Îi deschise după o ploaie şi un răsărit, chemată,
împreună cu FetiŃa, de larma Cireşarilor în grădină.
Ciripeau, se învârteau în zbor, Ńopăiau pe pământ în jurul
unui băieŃel şi al unei fetişoare, care se Ńineau de mână.
- Suntem FrăŃior şi Surioară, le spuse tuturor,
adresându-i-se însă Broaştei łestoase, Surioara. Avea
ochi încrezători şi un glas argintiu şi hotărât. În schimb,
băieŃelul nu părea să-i vadă şi nici să o audă. Şi nici să
ştie unde era. Pe obrazul său supt, lumina zilei aluneca în
toate părŃile, fără să izbutească să rămână.
- Este bolnăvior? o întrebă FetiŃa, mângâindu-l
cu privirea.
Trebuie să existe un leac! îi răspunse cu o
disperare reŃinută, făcând un pas înainte, spre Broasca
łestoasă.
Ce are? continuă în şoaptă FetiŃa, dar toată
grădina o auzi, deoarece de la primul cuvânt al Surioarei,
Cireşarii amuŃiseră şi încremeniseră lângă ea.
- Pe noi ne-a crescut şi ne-a iubit Bunica, atât de
mult, încât după ce a plecat în cer şi am ştiut că n-o s-o
mai vedem niciodată, nu ne-am oprit din plâns multă
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vreme. Mie lacrimile mi-au dat putere să mă gândesc cu
drag la ea, dar frăŃiorului i-au şters culorile şi…
- …şi bucuria vieŃii. ÎnŃeleg. Ochii ca două
seminŃe de mac ai Broaştei łestoase o cuprinseră cu
înŃelepciune şi bunătate.
- Eu, nu! suspină FetiŃa. Şi-i întinse în dar
mărul roşu cu care ieşise în mână din casă.
BăieŃelul îl Ńinu o clipă în podul palmei, după
care i-l înapoie tăcut.
Îl vede cenuşiu, de aceea nu are cum să-l
muşte, le explică Surioara.
Cireşarii bătură din aripi neliniştiŃi. Cine ar vrea
să inspire mireasma unei narcise negre? Cine s-ar simŃi
bine într-o grădină cu flori şi ierburi acoperite de înserare
la amiază? Cine s-ar bucura să întâlnească o fetiŃă şi nişte
păsărele ca desenate pe o coală de hârtie cu un cărbune?
Cine ar fi viu într-o lume fără culori?
Trebuie să existe un leac! repetă Surioara
cu îndârjire, Ńinându-l de mână ocrotitor, ca o soră mai
mare, deşi era cu un cap mai scundă decât el. Trebuie!
aproape Ńipă, uitându-se la Broasca łestoasă cu ochii cu
care îşi privise Bunica. Nu mănâncă, nu doarme, nu se
supără, nu se bucură, nu râde şi nu plânge! Nu trăieşte!
încheie abia auzit, îngrozită de ceea ce spusese.
FetiŃa o îmbrăŃişă cu multă căldură. BăieŃelului îi
atinse doar mâna. Era rece ca gheaŃa.
- A venit vremea să ne conduceŃi la prietenul
vostru, spuse cu blândeŃe Broasca łestoasă, iar Cireşarii
ciripiră bucuroşi.
Au ajuns spre vârful colinei odată cu soarele pe
cel mai înalt punct de pe cer. Acolo de unde strălucirea i
se vede fără egal. Dar cu ramurile încărcate de flori albe,
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uşoare ca lumina, Cireşul Amar părea să-l întreacă. FetiŃa
şi Surioara îşi spuseră că nu-şi putuseră închipui că există
pe lume atâta frumuseŃe. Broasca łestoasă şi Cireşarii le
auziră gândul şi le dădură dreptate tăcut. Numai băieŃelul
nu păru să-l vadă. Doar că, apropiindu-se de Cireşul
Amar, îşi înălŃă capul, încercând parcă să desluşească o
amintire.
- În această clipă, splendoarea sa este desăvârşită!
şuşotiră fericiŃi Cireşarii. O singură clipă într-o întreagă
primăvară!
Uită-te la el! spuse cu glas dulce şi ferm
Broasca łestoasă. Priveşte şi încearcă să vezi! Priveşte-l
şi încearcă să-l vezi!
Cireşul Amar o ascultă şi miriadele de ochi ai
miriadelor sale de flori se aŃintiră spre băieŃel. Surioara îi
dădu drumul mâinii şi se depărtă uşor, lăsându-l singur în
faŃa luminii lui orbitoare. Ramurile Cireşului Amar
crescură şi se îndreptară spre el, acoperindu-l cu zăpada
înmiresmată a florilor sale.
FetiŃa, Surioara şi Cireşarii îl văzură dispărând
sub nămeŃii de lumină, sub muntele de petale, cu
respiraŃia tăiată. Doar Broasca łestoasă se întoarse
înlăuntrul ei spre o taină străveche, spunând ceva,
neauzit, despre frumuseŃea care vindecă.
O clipă lumea întreagă a încăput sub coroana unui
cireş, apoi Cireşul Amar s-a reîntors, o mică flacără albă,
în vârful colinei, lăsând mâna băieŃelului caldă în mâna
Surioarei sale.
- Nu m-am gândit vreodată ce minunat este să te
caute cineva şi să-i dăruieşti florile tale ca să-i fie bine!
surâse Cireşul Amar cu crengile de-acum goale, cum
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rămâi când Ńi-ai înmânat darurile pregătite pentru
sărbătoarea celor care contează în inima ta.
Nu mi-am închipuit niciodată, nicicând nu
aş fi crezut că există ceva atât de frumos! spuse copleşit
FrăŃiorul, încercând să cuprindă cu privirea cerul pe care
se înălŃaseră, plutind stol, florile Cireşului Amar.
Cu numeroasele sale ramuri-braŃe, care
începuseră să înfrunzească, Cireşul Amar le făcu semne
prietenoase de bun rămas. Broasca łestoasă, FetiŃa,
FrăŃior şi Surioară şi Cireşarii, aripă lângă aripă, îi
răspunseră cu drag, apoi făcură cale întoarsă. Mergând
mai încet decât la venire, ca să-i dea timp băieŃelului să
privească totul cu nesaŃ şi să se bucure de tot ce vedea, de
tot ce simŃea: albastrul zării, gustul mărului, mireasma
fragedă a florilor de liliac, ciripitul păsărelelor. Şi să
trăiască, nouă, şi el, şi Cireşul Amar, bucuria vieŃii.
Cum să vă mulŃumesc? Sunt atât, atât de
fericită! le spuse la despărŃire Surioara, în vreme ce
FrăŃior, care urmărea fermecat zborul unui fluture
albastru, se întoarse şi le surâse din adâncul inimii sale.
FetiŃa o îmbrăŃişă cu multă căldură, fără să zică
nimic, dar răspunsul i se citea în ochi.
De-acum trebuie să ne grăbim! Surioara îl
luă iar de mână pe băieŃel. Am simŃit pe obraz un strop de
ploaie!
Apoi înŃelese, şi înŃelese şi FrăŃior. Şi amândoi îşi
ridicară privirile spre cer, acolo de unde, din lumina
florilor de cireş, Bunica le zâmbea dulce cu chipul şi
culorile vieŃii.

41

LE PETIT GARÇON NON-VIVANT
ET LE CERISIER AMER
(version française: Elisabeta Isanos)

La Petite Fille était assise à la fenêtre. Le jour était si
transparent qu’elle pouvait voir très loin, vers la pente de
la colline et même jusqu’au sommet où, sous la caresse
du soleil, un cerisier avait fleuri. Elle l’avait appris de la
Tortue, car à cause de la distance, elle ne distinguait là
qu’une petite flamme blanche.
-Il est si triste!
-Qui êtes-vous? dit la Petite Fille, surprise. Et de qui
parlez-vous?
C’étaient cinq petits oiseaux rougeâtres, ailes brunes, bec
petit mais fort, alignés comme des soldats sur le bord de
la fenêtre.
-Nous sommes les frères Gros-Becs, et nous sommes
tristes parce que notre ami, le Cerisier vers lequel tu
regardais il y a un moment, est très triste.
-Pourquoi?
-Parce qu’il est amer, et étant amer, personne n’a besoin
de lui.
-Il y a toujours quelqu’un qui ait besoin de nous!
Les Gros-Becs se tournèrent vers le jardin pour saluer
poliment la Tortue, sortie à l’improviste de l’épaisseur de
l’herbe. Elle les avait entendus et ils s’en réjouirent, car
la Tortue savait beaucoup de choses. Les oiseaux
continuèrent, tous à la fois:
-Maintenant, il est tout en fleur, et pourtant personne ne
vient profiter de sa neige parfumée, car le jardin est plein
d’iris, de primevères, de tulipes, de narcisses, les uns plus
splendides que les autres. On ne vient le chercher ni au
début de l’été, lorsque ses rameaux sont pleins de fruits,
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car les enfants en trouvent assez dans le verger, et ce sont
des fruits grands et doux. Qui voudrait aller si loin pour
un Cerisier aux cerises amères?
Sans rien dire, la Petite Fille soupira. Les Gros-Becs
s’envolèrent tous à la fois et disparurent en l’air. La
Tortue ferma les yeux et plongea dans le silence des
lointains et des rêves.
Elle les rouvrit après une pluie et un lever de soleil: elle
et la Petite Fille étaient alertées par le tapage des
Gros-Becs: ils gazouillaient, voltigeaient et sautillaient
autour de deux enfants qui se tenaient par la main.
-Nous sommes Frérot et Soeurette, dit Soeurette à tout le
monde, mais s’adressant surtout à la Tortue. Ses yeux
étaient sereins et sa voix ferme et cristalline. Au
contraire, le petit garçon avait l’air de ne voir et de
n’entendre personne. Et même de ne pas savoir où il
était. Sur son visage aux traits tirés, la lumière glissait et
ne se fixait pas.
-Il est malade, le petit? demanda la Petite Fille, en
caressant Frérot du regard.
-Il faut y avoir un remède! dit Soeurette, en reprimant à
peine son désespoir. Elle fit un pas en avant vers la
Tortue.
-Qu’est-ce qu’il a? continua la Petite Fille tout bas, mais
tout le jardin l’entendit, car au premier mot de Soeurette,
les Gros-Becs s’étaient tus, en se tenant près d’elle,
comme figés.
-Grand-Mère qui nous a élevés et nous a beaucoup aimés
est partie dans le ciel. En apprenant que nous ne la
reverrons jamais, nous avons pleuré longtemps. Moi, les
larmes m’ont donné le pouvoir de penser à elle avec
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affection, mais à mon Frérot elles ont effacé les couleurs
et...
-...Et la joie de vivre. Je comprends.
Les yeux de la Tortue, petits et noirs comme deux graines
de pavot, la regardèrent avec sagesse et bonté.
-Moi, non! soupira la Petite Fille; et elle tendit à Frérot la
pomme rouge qu’elle avait dans la main. Le petit garçon
regarda la pomme et la lui rendit silencieusement.
- Il la voit toute grise, c’est pour ça qu’il ne peut pas en
mordre, expliqua Soeurette.
Inquiets, les Gros-Becs battirent des ailes. Qui voudrait
respirer l’arôme d’un narcisse noir? Qui serait à son aise
si les fleurs et les herbes du jardin étaient crépusculaires,
en plein midi? Qui se réjouirait en voyant une fillette et
quelques petits oiseaux comme dessinés au fusain sur un
papier blanc? Qui pourrait être vivant dans un monde
sans couleurs?
- Il faut y avoir un remède, répéta Soeurette, avec
obstination, en tenant son frère par la main, comme si
elle était plus grande, tout en étant de plus petite taille. Il
faut! répéta-t-elle presqu’en criant, et regarda la Tortue
comme si elle avait regardé la Grande-Mère. Il ne mange
pas, il ne dort pas, il ne se fâche pas, il ne se réjouit pas,
il ne rit pas, il ne pleure pas! Il ne vit pas! conclua-t-elle,
épouvantée d’avoir dit cela.
La Petite Fille l’embrassa chaleureusement; elle frôla la
main du petit garçon et la sentit froide comme la glace.
- C’est le moment de nous conduire chez votre ami, dit
doucement la Tortue, et les Gros-Becs gazouillèrent
joyeusement.
Ils sont arrivés au sommet de la colline au moment où
le soleil était aux hauteurs du ciel, là où son éclat n’a pas
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d’égal. Mais le Cerisier Amer, les rameaux chargés de
fleurs blanches, légères comme la lumière du jour, était
encore plus beau que le soleil. La Petite Fille et Soeurette
n’avaient jamais cru qu’il puisse exister au monde une
telle beauté. La Tortue et les Gros-Becs entendirent leur
pensée et leur donnèrent raison, toujours sans paroles. Ce
n’était que le petit garçon qui avait l’air de ne pas voir.
En s’approchant du Cerisier Amer, il leva la tête, comme
s’il essayait de déchiffrer un souvenir.
- À ce moment, sa splendeur est parfaite! murmurèrent
les Gros-Becs. Un seul moment de l’entier printemps!
- Regarde-le! dit de sa voix douce et ferme la Tortue.
Regarde et essaie de le voir! Regarde-le et essaie de le
voir!
Le Cerisier Amer l’écouta, et les myriades d’yeux de ses
myriades de fleurs se fixèrent sur le petit garçon.
Soeurette lâcha la main de son frère et s’éloigna en
douceur, en le laissant seul devant la lumière
éblouissante. Les rameaux du Cerisier Amer poussèrent
en se dirigeant vers lui et le couvrirent de la neige
parfumée des fleurs.
Le souffle coupé, la Petite Fille, Soeurette et les
Gros-Becs le virent disparaître sous les amas de lumière,
sous le monceau de pétales. Seule la Tortue se retira en
elle-même, vers un vieux mystère, en murmurant, sans
être entendue, quelque chose sur la beauté qui guérit.
Pour un moment, le monde entier s’abrita sous la
couronne d’un cerisier; ensuite le Cerisier Amer se retira,
comme une petite flamme blanche, au sommet de la
colline. Et la main du petit garçon s’échauffa dans la
main de sa soeur.
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- Je ne savais pas combien c’est bon d’être cherché et de
donner tes fleurs à celui qui te cherche, pour qu’il soit
bien! dit le Cerisier Amer en souriant; ses branches
étaient déjà vides, comme toutes les fois que l’on remet
les cadeaux aux personnes aimées.
- Je ne me suis jamais imaginé, je n’aurais jamais cru
qu’il existe quelque chose d’aussi beau! dit Frérot, ému,
en regardant le vaste ciel, où les fleurs du Cerisier Amer
flottaient comme une volée blanche.
De ses innombrables bras, qui donnaient déjà des
feuilles, le Cerisier Amer fit des signes d’adieu. La
Tortue, la Petite Fille, Frérot, Soeurette et les Gros-Becs
lui répondirent et rebroussèrent chemin, plus lentement
qu’à la venue, pour laisser au petit garçon le temps de
regarder et de jouir de tout ce qu’il voyait, de tout ce
qu’il sentait: le bleu de l’horizon, le goût de la pomme, le
parfum frais des fleurs de lilas, le gazouillement des
oiseaux. Et qu’il vive, tout comme le Cerisier Amer, en
toute sa fraîcheur, la joie d’être vivant.
- Comment vous remercier? Je suis si heureuse! dit
Soeurette avant de partir; Frérot, qui suivait, enchanté, le
vol d’un papillon bleu, se retourna et sourit du fond du
coeur.
La Petite Fille l’embrassa chaleureusement sans rien
dire, mais on pouvait lire une réponse dans ses regards.
- Dépêchons-nous! Une goutte de pluie est tombée sur
ma joue!
Soeurette prit le petit garçon par la main. Un moment
après, elle comprit. Et Frérot comprit lui aussi. Ils
levèrent tous les deux les yeux vers le ciel: dans la
lumière des fleurs du cerisier, Grand-Mère souriait
doucement, ayant le visage et les couleurs de la vie.
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GEORGE ANCA
SALOANELE DOAMNEI RATLOW
(fragment)
...Priveşte mata frumosul tablou ce-l înfăŃişează pe
domnul Ratlow. Străvezi cumva dedesubtul culorilor
procurate special de pictorul lucrător un 20? Ca un
timbru nepreŃuit, aşa l-aş recomanda, înŃelegi cui, mai
degrabă femeilor, acelora care-Ńi împărtăşesc iubirea fără
gânduri ascunse, fiecare avându-şi-o pe-a ei cum nu e
alta, ca şi cum ar fi aceeaşi.
Ce spui domnia ta? Îndreptându-mă înspre apartament,
eu am făcut totul pentru a-l auzi verde, poate din teama
covârşitoare, ştii, şi părinŃii, şi ai domniei tale, ne-au
dăruit-o sub chipul sângelui. ÎnŃelegeŃi dar cât de rău
ne-ar pica o nevinovată amnezie. Să nu mai Ńii minte la
câte staŃii de tramvai de aici, când mergi spre Cişmigiu, e
cimitirul Bellu, şi la câte staŃii, în partea cealaltă, e
cimitirul evreiesc. Doamnă Ratlow, am mâncat, memoria
nu mă înşeală. Doamnă Ratlow, domnul Ratlow s-ar
putea să flămânzească în timp ce noi îl aşteptăm. Şi asta
Ńin minte.
Mata crezi că n-o să se supere dacă vom merge împreună,
eu, încercata doamnă Ratlow, şi mata, domnule, să-l
întâmpinăm? łi-aduci aminte şi aceasta?
Nu domnul Ratlow este cel rău. Poate nici răuvoitorii
nu-s cei răi. Aşa cum domnia ta mă întrebaşi dacă am
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mâncat, o să vrea unul să afle câte cartuşe plecară din
armele ce mi-au trecut prin mână şi mai ales încotro, că
aşa sunt oamenii, chiar când ocolim şi dăm în Schitul
Măguranu...
Numai de deznodământ să nu te temi mata. Mă ştiu
destui cucernică şi în putere. Domnul Ratlow n-o să se
supere că îl întâmpinăm împreună.
Se întâmplă să fie jos, pe la biserica de deasupra
Cişmigiului. Cerşetori, domni şi doamne, opriŃi în loc.
Mă tem să nu mai fi fost cineva, cineva umblând,
doamnă Ratlow.
Ei, şi mata, ai venit intimidat dinainte, se vede. Ridică
perdeaua, colŃul din dreapta jos al perdelei, şi uită-te
peste linia de tramvai, căci, imediat ce vom coborî, vom
traversa, vezi ce se cheamă că avem cale liberă? Eu tot
aveam de gând să ies, când ai intrat mata. Un pic mai
înainte, cu gândurile copleşite de imaginea domnului
Ratlow, am ridicat şi eu colŃul perdelei şi te-oi fi zărit pe
mata fără să te recunosc. Atunci când ai sunat, mă mir că
nu intră pe uşă domnul Ratlow.
Doamnă Ratlow, văd că avem cale liberă, dar, îŃi repet, se
întâmplă să fie jos, cam de pe la biserică...
Hm, se cheamă că ai venit într-o vizită de aşteptare,
domnule, prea eziŃi să mergi să-l întâmpinăm împreună,
cum am spus, eu, întristata doamnă Ratlow, şi mata, pe
domnul Ratlow. Se făcuse timpul să se arate. Nu se mai
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găsesc Ńigări, înŃeleg, dar domnul Ratlow trebuie să se
găsească.
Înseamnă să-l căutăm până la urmă şi în saloanele
domniei tale, oricât lumea vorbeşte că apartamentul
acesta este ultima dintre vestitele încăperi pe unde au
răsunat paşii – recunoaşte, doamnă Ratlow, că nu numai
paşii – atâtora. Aş fi avut cândva motive să încerc gesturi
disperate, prin ele să îŃi amintesc o anumită întrevedere,
blândă, aproape erotică, doamnă Ratlow, tocmai sosisem
dintr-un sat de pe malul Oltului.
A, mata eşti convins că eu nu-mi aduc aminte de...
Vai, doamnă Ratlow, dar eu nu Ńi-am amintit, eu am
aşteptat ani de zile, domnia ta spuneai adineauri că totul e
în ordine şi o să mai aştept şi de acum încolo.
Domnul Ratlow are vreun amestec?
Domnia ta.
Mata?
Nici eu.
Sigur, se ştie , doamna Ratlow n-are niciun amestec. Ar fi
bine pur şi simplu, de aceea, să mă conduci la domnul
Ratlow. Domnul Albanescu ar face-o, să te vedem şi pe
mata.
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Uite ce e, doamnă Ratlow, am reuşit să scap de toate. Nu
chiar de toate, dacă chibzuiesc. M-ar interesa să aflu cum
ai proceda domnia ta.
Fără domnul Ratlow îmi vine greu să-mi urmez şirul
închipuirilor, al închipuirilor pentru că, lasă-mă să cred,
nu suntem deloc într-o situaŃie asemănătoare. De-Ńi
trebuieşte un salon de-al meu, îl ai dragul meu prieten, în
condiŃiile ce Ńi le va înfăŃişa elocvent domnul Ratlow,
deci şi dumneata, dacă nu cumva singur dumneata, ai
nevoie să-l afli pe acest domn, nu uita, domnul Ratlow.
Tocmai începusem să reînviu un trecut fericit pentru
mine, plin de strălucire pentru domnia ta. Îmi pare cum
că oarecine a răpit salonul de pe vremuri, doamnă
Ratlow.
Mi l-am răpit de una singură, domnule...
Ratlow...
Aşa, ce e cu domnul Ratlow...
Poate nu l-ai mai recunoaşte, doamnă Ratlow, numai în
saloanele domniei tale Ńi-ai recăpăta splendoarea
înălŃimilor de unde îŃi îngădui să-Ńi arunci ochii. Domnul
Albanescu mi-a povestit o scenă mai veche decât
întâlnirea mea nesperată într-unul din saloanele...
Vorbeşti de saloanele doamnei Ratlow, ştii că nu erau
deschise numai în Bucureşti? Nu... În Bucureşti aproape
că nici nu existau saloanele doamnei Ratlow. Dacă n-ar fi
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apartamentul acesta, cred că astăzi nici n-ai fi vizitat-o.
Vei şti într-un târziu şi rostul vizitei de-acum. Numai să
dăm de domnul Ratlow şi asta fără a ne întoarce într-una
în trecut.
Port cu mine, la loc sigur, o fotografie, doamnă Ratlow.
Şi mata... Cât să fi trecut de când, deschizând fereastra cu
o mână, în cealaltă Ńineam şi eu o fotografie, poate tocmai
aceea ce o porŃi în păstrare? Mi-a căzut în stradă, de
parcă voia să se aplece. Tot domnul Ratlow ar avea ochi
şi pentru fotografia aceea. Parcă a dorit să se aplece, şi
tramvaiele goneau, la început pe dedesubt... Mata, de
acum înainte, o să tot vii pe aici, ca singurul, vorbesc de
fotografie, singurul străin dorit de domnul Ratlow.
Şi de toată lumea, prin graŃia spuselor domniei tale.
Încet, încet, ai să negi, presimt, că ai purtat-o la
dumneata, ca şi cum fotografia aceea te paşte, reŃii mata
expresia?
O regăsesc în tentativele mele savante, cât despre
fotografie, o să cer domnului Ratlow libertatea de a
înzestra cu ea pe oarecine.
Oricine ar trebui să tresalte la o asemenea zestre.
Domnul Ratlow, nu ştiŃi, se gândeşte la o persoană cu o
identitate foarte precisă?
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Nu-l vei înzestra pe domnul Ratlow cu fotografia, ca
domnia sa, la rându-i, să înzestreze pe altcineva. Socotesc
să fi împlinit totul cum vei fi găsind de cuviinŃă, vezi şi
mata ce suflete izbitoare suferă din te miri ce.
Mai e un lucru, doamnă Ratlow. Domnia ta vei avea tărie
spornică, aşa spuneau saloanele. Temându-te de viaŃă
pentru că era frumoasă, eleganŃa gânditoare, îŃi aduci
aminte, croise până la periferii un drum de trăsuri ce să
fie, în eternitate, reprodus fotografic din avioane,
stătătoare pe cocoaşele machetelor-cosmocămile.
Te mai uiŃi mata dacă avem ceea ce se cheamă cale
liberă?
Nu ştiu ce să zic, numai domnia ta să vrei ai putea spune
cum e. De-ar fi şi altă ieşire n-ar strica şi, pe urmă,
Dumnezeu cu noi, încotro am nimeri. Biserica este încă
deschisă şi nu vremuieşte ca atunci când casele zac goale
şi oraşul plin.

*

52

ION LAZU
PIERDEREA
… mâncai direct din cratiŃă şi privirea îŃi rătăcea pe
zidul din faŃa ta. Rătăcea mai de mult. Mâncai mai de
mult. Jumătatea de franzeluŃă, care de la început Ńi se
păruse prea mică, se împuŃina între degete… oare o să-Ńi
ajungă? Şi dacă nu… priveai zidul la nimereală, neatent,
poate prea îndelung… nu mai aveai nimic în gură, între
degete, în furculiŃă, în cratiŃă – pe zid ai descifrat profilul
unei tinere egiptence. Aşa dar priveai peretele sau
într-acolo, nu ştiu cum, de fapt nu priveai, ci privirea Ńi
s-a condensat dintr-o dată pe desenul ales al unei tinere
fete. De uimire şi bucurie ai făcut greşeala de a încerca
să-Ńi fixezi mai bine lucrurile: o fată, acolo, pe zidul în
faŃa căruia te aşezi de o lună, mestecând în neştire… o
fată, acolo – şi tu, unde? De aici, de la masă, peste toate
vasele astea îngrămădite, peste marginea tulbure,
verde-cenuşie a borcanului de iaurt, din care bei apă…
ai văzut-o!
Deci: borcanul pe deasupra căruia priveai (o
asemenea margine verde-tulbure!) şi în preajmă,
îngrămădite pe masă, mereu împinse şi rearanjate mai la
îndemână, în timp ce tu mâncai, continuând să-Ńi arunci
ochii peste articolul despre prietenul de odinioară (voi
reveni cu precizări…): crăticioara cu cartofi şi ouă,
prăjite împreună, doar că pînă la urmă nu toŃi cartofii s-au
prăjit suficient, ai spart ouăle prea repede şi te-ai temut să
nu se prindă – nu se ştie de ce mirosul de ouă prinse îŃi
face greaŃă, amintindu-Ńi de crematoriu… Crăticioara stă
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pe farfurie, ai adus-o direct de pe aragazul de campanie –
aici trebuie să fii mereu foarte prudent – şi, aşteptând să
se răcească un pic, Ńi-au căzut ochii pe sfertul de ziar
unde adunaseşi cojile de cartofi, ai început să citeşti
jumătăŃile de coloană ale articolului despre ultima carte
de călătorii a prietenului (am să revin, promit!) şi, până la
urmă, ai împins cojile pe colŃul mesei, ca să poŃi citi…
Încă te simŃeai bine – sau… ca de obicei, nu te simŃeai în
nici un fel, erai şi atât, ştiai ce trebuie să ştii, toate
părându-Ńi-se fireşti; până şi îndărătnicul, complicatul
sentiment de admiraŃie-invidie pentru vechiul prieten – în
fapt un bun poet al vremii, pe care întâmplător îl
cunoscuseşi şi de aceea ai stat zece ani cu atenŃia
îndreptată asupra lui, în timp ce mai dădea o carte, un
articol, un interviu, o traducere… – şi pe stradă vă zăreaŃi
uneori: “salut!”… “salut!” şi tu ştiai totul despre el, în
afară de “ce-o fi crezând despre mine?”; în dreapta,
cealaltă cratiŃă, cea înaltă, pe care o tot împingi,
incomodat la luatul cartofilor cu furculiŃa – înaltă şi peste
mână – atunci când te întrerupi din citit şi dai să prinzi de
pe fundul ei câteva fire de salată.
Terminaseşi cu articolul – jumătăŃile de coloană,
adevărată cimilitură, nu? Şi acum Ńi se părea că finalul îl
citiseşi în zilele trecute – era încă bine, în sensul stabilit.
Bătrâna venind din grădină urcase treptele, pe rând, cu
trudă, fără să se întoarcă spre cel de la masă, cum o făcea
în alte ocazii – te gândeai cu uşurare că poate nici n-a
observat că mănânci direct din cratiŃă, (lucru pe care o
nemŃoaică îl va dezavua, la orice vârstă), că pe colŃul
mesei se află o grămăjoară de coji - şi cred că urmărind-o
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cum intră în casă şi închide uşa, ai ajuns cu privirea pe
zidul din faŃă, şi un timp l-ai parcurs în neştire…
Să fie doi metri până acolo, doi şi jumătate.
Desenul apăruse în partea de jos, la câteva palme de baza
peretelui: pe direcŃia borcanului, dar poate atunci
stătuseşi Ńeapăn (la trecerea nemŃoaicei, nu?), sau tot aşa,
aplecat, în sensul inaderenŃei tale din totdeauna. Un chip
de fată!, Ńi-ai spus, cu uimire, profilul unei tinere cu
desenul ochiului puŃin tras în sus – o egipteancă:
Nefertiti!
Şi atunci, de surprindere şi nepregătire, sau pentru
că ai încercat să precizezi acel contur – l-ai pierdut! Ai
pierdut totul…

Un Ńipăt s-a ridicat în tine, un Ńipăt înalt, sfîşietor.
łipătul acela (“Ah, cum am pierdut eu calea, totul!”) –
numai cât a durat acel Ńipăt, numai atât a fost adevărat.
ÎnŃepătura lui, vie, răzbătătoare în simŃire; şi în a doua
clipă, regretul că nici o astfel de durere atroce nu rămâne,
nu poate dura. (Ce ai fi vrut, ce? toată viaŃa ta să fie un
cutremur, un Ńipăt dilatat, viu, peste traiul de fiecare zi –
sau poate ai fi vrut să mori: fericit, sfârtecat pe creasta
acelui Ńipăt?!).
Un Ńipăt–pierdere şi, în clipa umătoare, trezirea. Ai
văzut, parcă pentru prima oară: cratiŃele, borcanul de apă,
cotorul de varză, rămas după ce încropiseşi salata, cojile
de cartofi, deja înnegrite, răsucite, noroioase; şi
blestematul colŃ de revistă pe care-l buchisiseşi cu atâta
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plăcere, acum câteva clipe – şi ai văzut: înŃelesul precar
al vieŃii tale, golul existenŃei…
Împrejur, totul cum nu se poate mai bine orânduit:
grădina nemŃoaicelor, între ziduri înalte, teutone, cu
iederă escaladându-le, aleile cu macadam pestriŃ, cu gard
viu tăiat în calupuri perfecte, copăceii în catalige, viŃa de
vie pe spalierii vechi, acum putreziŃi, grafitoşi, cealaltă
masă, rotundă, de piatră, la baza scărilor din capătul
grădinii – un mic fragment de Shınnbrun - şi apoi casa,
da, casa unde tu însuŃi ai un pat, împins în fundul
coridorului, după glasvand; totul e perfect, totul e în
ordine, tot ce Ńine de aceste două bătrâne nemŃoaice
cumsecade, mamă şi fiică, fără posibilităŃi însă harnice,
demne şi neînvinse în strădania lor de a se Ńine
deasupra…
Iar tu, ai pierdut de pe zid desenul tinerei fete,
pentru totdeauna. Şi ai pierdut (de asemenea) neatenŃia,
parcă pentru totdeauna. Cu încordare crâncenă priveşti
adunătura meschină de pe masă. E aici un tâlc mai vechi
al firii tale, pe care l-ai ocolit cu perseverenŃă, dar care
acum a Ńâşnit singur, la vedere.

Priveşte-l fără milă, din apropiere.
Pe zidul coşcovit din faŃa ta, chipul tinerei fete s-a
şters pentru totdeauna.
*
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ZIDUL

Mă grăbeam ca de obicei spre serviciu,
împingându-mi ritmic privirea în faŃă, cum înotătorul
împinge un val cu pieptul, înaintam astfel prin tunelul
străzii, când brusc privirea mi-a scăpat în gol, ca o
destindere de arc sau de aripă, peste locul unde, ieri încă,
se ridica zidul. Şi instantaneu totul a devenit străin,
necunoscut, ca într-o rătăcire. Totdeauna am avut
sentimentul că un zid este ceva dat, că lucrurile sunt
menite să stea de-o parte şi de alta a lui. Atât de organică
este această percepŃie, încât dacă zidul va fi dărâmat
odată, eu nu voi mai şti, nu-mi voi mai putea aduce
aminte cum arătau împrejurimile înainte de asta, nu voi
putea stabili nici o legătură între ce văd acum şi ceea ce
fusese; zidul sau există – şi atunci simpla lui prezenŃă
este hotărâtoare, sau nu mai exită, şi atunci dispare până
şi amintirea lui, iar celelalte componente ale decorului,
rămase de fapt pe locul lor, îmi apar ca noi, de parcă
nimic nu le-ar fi anunŃat.
Lângă zid stătea bătrânul, demnul bătrân al
dimineŃilor mele. Zidul se continua neted dintr-o clădire,
a unui spital poate, căci printr-o ferestruică de la subsol,
zăbrelită, zăream în etajere maldăre de cearşafuri şi venea
un abur sur şi uneori barbotarea unor voci. Însă bătrânul
stătea mai încolo, lângă zid: scund, destul de bine
îmbrăcat pentru o asemenea vreme, cu palton şi căciulă
cu margini, ca la vreo şaptezeci de ani, nu mai mult,
totdeauna în picioare, foarte lângă zid, cu mâinile în
buzunare. Am spus că bătrînul era scund, însă bine legat
şi lat în umeri, îl zăream de departe ca o dungă întunecată
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flancând zidul; poate nu atât de lat în umeri, dar aşa mi se
părea mie, pentru că dura mult până ce treceam de el.
Uneori îi dădeam un leu. Alteori nu. Plecam de acasă şi
ştiam că bătrânul va fi acolo, lângă zid – rareori se
întâmpla să lipsească, l-am văzut acolo doi ani la rând,
adică două ierni la rând, căci numai iarna îşi făcea
apariŃia, în zori, niciodată după ce se lumina bine de ziuă
– şi niciodată nu ştiam, până în ultimul moment dacă am
să-i dau sau nu moneda. Numai în ultima clipă scoteam
mâna din buzunar (era mai mult o acŃiune pe cont propriu
a braŃului), iar el, atent şi prompt, întindea mîna şi îi
strecuram în palmă moneda.
Odată l-am privit fulgerător, drept în faŃă, mai
corect ar fi să spun că privirea mi-a scăpat într-acolo - şi
am desluşit, una dintre cele o mie de imagini pe secundă,
faŃa bătrânului, rotundă şi nerasă-Ńepoasă-înspicată,
sprâncenele nedefinite sub marginea căciulii şi ochii,
depărtaŃi, deschişi la culoare, cenuşii parcă, în lumina
precară a zorilor - nişte ochi Ńinând în aer capetele unei
taine. Dacă aş fi rămas vreodată mai mult de o clipă în
cătarea acestor ochi, aşa cred, viaŃa mea ar fi înregistrat o
cotitură. Ochii aceia, simŃeam asta desluşit, ar fi putut să
mă mute în altceva, să mă plaseze pe un alt traseu.
(Pornirea trebuie să înceapă din ochii cuiva, ca din Ńeava
unei puşti.) Dar eu îi dădeam leul şi treceam aproape fără
întrerupere mai departe, aşa că n-aş putea spune dacă
măcar îmi mulŃumea. N-am observat ca altcineva dintre
cei care treceau pe lângă el să-i fi dat vreodată ceva;
poate că nu erau convinşi că ar merita pomana lor sau că
nu ar face o gafă.
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Mă gândeam destul de des, pe atunci, la bătrânul
domn de lângă zidul spitalului, la ceea ce îmi imaginam
eu că ar fi viaŃa lui. Poate nu era mulŃumit de copii, sau
de faptul că zilele lui păreau că vor sfârşi în cadrul
aceleiaşi căsnicii ratate; sau era scârbit de cei la care
locuia şi îl întreŃineau luându-i toată pensia, sau era
nemulŃumit de el însuşi, de viaŃa care îi mai rămăsese şi
cu care nu ştia ce să facă. Sau era un fel de abandon, o
recunoaştere a faptului că nu reuşise să creadă în nimic
până la capăt. Poate însă îi plăcea să înfrunte frigul
dimineŃii, duşmanul cel mai comun şi dintotdeauna al
slujbaşului – să privească oameni ceŃoşi de iarnă şi somn
lacom, trecând oprimaŃi spre muncă. Sau poate se
nimerise pur şi simplu lângă acel zi în dimineaŃa când am
trecut pe acolo, neatent ca întotdeauna, (mai neatent ca
oricând!), şi, din cine ştie ce imbold, i-am întins o
monedă. El poate voia să vadă – viaŃa părea să-i îngăduie
o atare extravaganŃă – cât va dura această neclarificare a
situaŃiei dintre noi, sau să observe discontinuităŃile
umorii care mă stăpânea la trecerea pe lângă vârsta
senectuŃii. Ajungeam să cred astfel că bătrânul domn se
afla acolo anume pentru mine, pentru o confruntare cu
indecizia mea de a tranşa lucrurile.
Când mă gândesc la toate astea, văd iar trotuarul
gol de la un capăt la altul şi pe bătrânul presupus, bănuit
şi apoi zărit cu adevărat lângă zidul cenuşiu, dublându-l
cu o dungă mai scurtă, neagră, de asemeni neclintită - şi
eu trec încă o dată, cu pas egal, întins la maxim, nici o
întrerupere în ritmul pe care-l găsisem încă de la colŃul
străzii, - şi nici acum hotărât dacă să-i dau sau nu
moneda.
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În iarna asta bătrânul n-a mai apărut şi prin aceasta
problema rămâne pentru totdeauna deschisă. Prin absenŃa
sa, bătrânul nu a lichidat dilema pe care prezenŃa sa mi-o
întreŃinuse, dar, lăsând-o netranşată, mi-a retras
încrederea sa, girul său, răbdarea de o viaŃă cu care mă
aşteptase în fiecare dimineaŃă la cinci şi jumătate, două
ierni la rând. Zidul a dispărut şi el, cu o brutalitate pe
măsura celei care îl făcuse să pară inexpugnabil. Dar prin
aceasta a dispărut până şi amintirea lui, iar celelalte
componente ale decorului, rămase în fapt aceleaşi, parcă
abia acum au apărut.
Cu bătrânul a fost însă altceva, bătrânul care dubla
zidul cu o dungă neagră, mai scundă. Poate l-am născocit
eu, dintr-o nevoie de clarificare, ce nu se lăsa învinsă.

*
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MIHAI ŞTEFAN
IULIA HASDEU ŞI GENERAłIA MEA
GeneraŃia mea este generaŃia celor născuŃi în anii ’70
– ’80.
Pentru mine, faptul că am prins anii ’80 este un lucru
extraordinar, deoarece atunci mi-a înmugurit în suflet
pasiunea pentru frumos. Atunci frumosul era ridicat la
rang de artă. Arta se făcea de dragul artei, iar nu pentru
câstigul material.
În anii ’80 şi chiar în prima jumătate a anilor ’90 se
învăŃa încă la Ńcoală despre marele erudit Bogdan
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Petriceicu-Hasdeu, despre care ni se spunea că îşi
pierduse prematur fiica, geniala Iulia Hasdeu, şi că în
memoria ei construise splendidul castel de la Câmpina.
Pornind de la aceste învăŃături, mulŃi dintre colegii
mei de generaŃie, oameni mult mai pregătiŃi din punct de
vedere teoretic decât cei din generaŃia actuală, au căutat
să afle lucruri noi despre enigmatica (pe atunci) fiică a
ilustrului savant, plecată atât de repede la ceruri, dar care
lăsase în sufletul părintelui său, şi nu numai, urme atât
de profunde.
Personal, am vizitat castelul, de curând ieşit dintr-un
prea lung proces de renovare, la finele anilor ’90. Trebuie
să recunosc faptul că atunci nu am plecat cu vreo
impresie deosebită, dar Iulia a avut grijă să îmi ofere o
primă verigă a legăturii puternice care s-a creat cu timpul
între mine şi ea, dar mai ales între ea şi mine. De aceea,
de câte ori sunt întrebat cum am descoperit-o, spun
(pentru că asta cred şi simt) că nu eu am descoperit-o pe
Iulia, ci Iulia m-a descoperit pe mine.
Veriga despre care vorbeam mai sus nu este nimic
altceva decât o fotografie, cumpărată de la castel, ce
reprezintă inegalabilul portret al tinerei poete, realizat de
îndrumătorul ei în arta mânuirii penelului de la Paris,
pictorul Diogène Maillart. Această mică ilustrată mi-a
adus-o pe Iulia mai aproape şi m-a făcut să pornesc pe
drumul greu, dar foarte frumos, al descoperirii acestui
geniu uimitor şi acestui om de o frumuseŃe sufletească
dar şi fizică aparte.
Acum, aflându-ma intr-un punct mai avansat al
acestui drum, pot spune că pentru mine Iulia reprezintă
icoana de care Nicolae Iorga spunea că tinerii au atâta
nevoie, impulsul care mă conduce spre idealuri dintre
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cele mai frumoase, îngerul bun care, pe căi numai de el
ştiute, îmi curăŃă sufletul de întinăciunea cotidiană şi mă
face să zbor în lumea-i fermecată, plină de copii
năzdrăvani, de prinŃese şi cavaleri, de flori de april.
Pentru generaŃia mea, Iulia Hasdeu trebuie să
reprezinte imboldul de a descoperi valorile autentice ale
culturii române, dar şi simbolul bătăliei neîncetate pentru
realizarea idealurilor spirituale.
Pe mine, apartenenŃa la generaŃia ’70 – ’80 m-a ajutat
enorm să o descopăr pe Iulia, oferindu-mi ”uneltele”
culturale necesare pentru accesarea valorilor adevărate
ale spiritului românesc.
Aşa cum Iulia Hasdeu nu s-a descurajat nici măcar în
faŃa morŃii, generaŃia mea are datoria morală de a nu se
lăsa învinsă de vremurile crâncene pe care le traversăm şi
de a lupta până la capăt pentru suprema fericire care o
anima pe geniala copilă ivită pe aceste plaiuri din viŃa
nobilă a falnicilor Hasdei: nemărginitul şi dulcele şi
chinuitorul A ŞTI.

*
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SĂ NE UITĂM LA PREZENT PESTE
UMĂR...
INTERVIU CU DAGMARA
Red. – „Dagmara” e un nume rar, aş putea spune că nu
l-am mai întâlnit la noi...
D. – E dintr-o carte. Trebuia să mă cheme altfel, dar a
rămas Dagmara, nume nordic. A fost o ezitare între Nord
şi Sud. A învins Nordul, poate pentru că m-am născut
într-o noapte înăbuşitoare de iulie...
Red. – Şi mie numele Dagmara îmi sugerează Nordul,
munŃii de gheaŃă, nopŃile albe, aurorele boreale. Sună
ciudat la noi şi mă surprinde faptul că nu vi s-a dat un
nume mai neaoş...
D. – Diminutivul de la Dagmara este Mara, şi după cum
ştiŃi există un râu care se cheamă aşa, în Nordul
României, în Maramureş. Sunt două râuri cu nume
frumoase acolo, Iza şi Mara... Balada mea „Un trimis în
cer” are legătură cu Mara din Maramureş...
Red. – Aşadar, n-am plecat de-acasă, doar ne-am mutat
puŃin înspre nord... Se spune că impresiile din primii ani,
poate şi cele inconştiente, hrănesc poezia de mai târziu.
Ce vă amintiŃi cu mai multă putere de-atunci?
D. – În primul rând casa. E dărmată de mult. În mintea
mea, totul este intact: scara de la pod, răsucită, cu muchii
de metal la trepte, uşa mansardei, cu geam şi perdeluŃă pe
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dinăuntru, luminatorul prăfuit din dreptul uşii şi celălalt
din cameră, uşa cu clempuş de la podul mare, godinul, în
dreptul lui petele de arsură pe podea... Sigur, îmi aduc
minte şi restul casei, odăile înalte, ferestrele cu bare de
metal, balconul... Dar prin fereastra de la jumătatea scării
spre pod nu mă uitam afară decât eu, o stea gălbuie clipea
doar pentru mine. Pe urmă, livada din faŃa casei, cu gard
de nuiele. Acolo, pământul era întotdeauna umed... În
mijloc, un dud mare, bătrân. Livada a dispărut repede, în
locul ei a început să se construiască, pe la sfârşitul anilor
patruzeci, un bloc. Apoi s-a sistat, şi ani la rând am văzut
cum construcŃia se ruina înainte de a fi desăvârşită, abia
peste mult timp avea să fie totuşi terminată. Silueta ei mi
se părea gigantică pe-atunci, deşi n-avea decât două sau
trei etaje. Mă obseda: cărămizi, movile de nisip, gropi cu
mortar uscat, stâlpi de ciment, schele, miros de pădure de
brad... Pe-o scândură sprijinită de chenarul unui etaj, pe
trepte de beton care se sfârşeau într-o încăpere largă, fără
pereŃi exteriori, mă căŃăram, mă furişam, ascultam ecoul
şi îmi priveam urmele paşilor în praf: mi se părea că mai
fusese cineva pe-acolo. Întâi intram în ruină singură, pe
urmă am povestit unor colege de clasă şi le-am atras în
explorarea teritoriului unde mi se spusese de mai multe
ori să nu intru: periculos, găuri în planşee, scânduri
balante, sârme tăioase... Am fost aspru certată şi acasă şi
la şcoală, cu interdicŃia de a intra în clădirea neterminată.
Red. – AŃi călcat interdicŃia?
D. – BineînŃeles. Cu toate că rămăsese în faŃa casei o
curte destul de mare, cu pomi şi liliac, spaŃiu unde
puteam să bântui. În curte, aerul era bun, plăcut, un fel de
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mângâiere de sus mă acoperea în timp ce scurmam cu un
băŃ în pământ semne indescifrabile, un fel de scris avant
la lettre, cu care mă mai ocup si acum folosind vârful
umbrelei.
Red. – Am vorbit despre copilărie, despre trecut... Ce
v-aŃi dori pentru prezent, pentru viitor?
D. – Aş vrea să am puterea de a mă plasa imaginar în
viitor, ca să pot vedea cât de fericită sunt de fapt în
fiecare clipă de azi. Dacă am avea obişnuinŃa unui astfel
de exerciŃiu, nu am mai fi niciodată trişti! Fiecare
secundă, chiar şi aceea când plângem, e plină de
privilegii şi de bucurii. Dar nemulŃumitori fiind, nu ne
dăm seama, apreciem totul abia după ce nu mai este. La
ce bun să spui: Ce fericit eram acum cinci ani! Acum
zece ani! Acum cincisprezece ani! Cu cât reculezi mai
mult în timp, fericirea creşte, dar irecuperabilă. Să facem
un efort şi să ne vedem dinspre viitor, să ne uităm la
prezent peste umăr! Vom constata că totul arată altfel,
inclusiv noi.
Red. – Purtăm un dialog virtual, totuşi aş vrea să
vă-ntreb unde locuiŃi? Tot în Bucureştiul unde v-aŃi
născut?
D. – S-ar putea spune şi aşa, cu toate că nu mai e acelaşi,
s-a schimbat. O capitală trebuie să aibă o aureolă, o
putere de atracŃie cu atât mai mare cu cât eşti mai
departe. Cei care locuiesc în cuprinsul ei n-o simt
întotdeauna. Poate că îşi plasează capitala în alte părŃi, se
fac marginali la modul imaginar. Eu am avut mai multe

66

capitale, în funcŃie de vârstă şi de anotimp, capitala mea
de iarnă a fost o mică staŃiune montană, dincolo de
Cheile Bicazului, în anii ’60, iarna. Ningea noaptea,
ningea cu lună, iar dimineaŃa ne trezeam cu soare pe
zăpadă. Capitala de vară a fost un oraş provincial de pe
Olt: Râmnicu Vâlcea. Mirosea a livadă cu mere şi pere
văratice, a iarbă uscată, a curŃi, totul amestecat cu un iz
uşor de hazna, avea case mici, vechi, străzi largi în pantă
lină, cu lume care se culcă devreme. Într-o noapte, stând
pe trepte, am văzut câŃiva lăutari, se-ntorceau cu viorile-n
spate de la vreo cârciumă centrală ori de la vreo nuntă pe
care n-o auzisem, dar o vedeam odihnindu-se-n cutiile
din spinările Ńiganilor. Sigur, toate astea sunt simple
impresii, nimic mai mult. Poate că simt aşa pentru că sunt
veşnicul copil, care-şi caută mereu împlinirea...
Red. – Vorbind despre „capitala de vară”, aŃi descris-o
prin parfum. „Capitala de iarnă” avea şi ea un anumit
miros?
D. – Răşină şi coajă strivită de brad! Şi mult parfum de
zăpadă. Mai mirosea uneori a slănină prăjită dinspre
cantina unde nu mâncam decât noi şi bucătăresele, pentru
că era „sezonul ,mort”.
Red. – Parfumurile sunt chiar aşa de importante?
D. – EsenŃiale! Parfumul sublimează totul, uneori un
întreg Ńinut, o epocă, o viaŃă. Satul natal al tatei îmi
vine-n minte ca un miros de lut umed, de fum, de lapte şi
iarbă, în anumite proporŃii „milimetrice”. Parfumul lui a
rămas în balada compusă de mine în graiul amurg...
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Red. – Mai aveŃi şi acum o capitală secretă?
D. – Nu. Încerc să-mi fixez centrul aici unde trăiesc. Nu e
uşor.
Red. – SpuneŃi-ne ceva despre balada „Un trimis în
cer”... De unde s-a ivit?
D. – Dacă aş fi trăit acum vreo două sute de ani, aş fi
spus că am cules-o din gura unui bătrân, iar povestea ei ar
fi început aşa: „Eram într-o vară în munŃi...” Azi nu pot
să spun decât că am avut nişte „guri” şoptitoare. Valéry
spune că într-o zi s-a simŃit „locuit” de un ritm jucăuş...
„Uitasem că nu ştiu muzică”, notează el. Aşa şi eu, am
prins o primă „şoaptă”. Apoi, într-o după-amiază de
iarnă, am văzut o movilă uriaşă de gunoi, la marginea
oraşului: uitase că e gunoi şi se simŃea sfântă. Ar mai fi
un amănunt, dintr-o baladă populară: un tânăr vede o fată
dormind într-o grădină, ar dori s-o trezească, dar nu vrea
s-o sperie, atunci îi dă calului cu tutun pe la nas, calul
strănută şi fata se trezeşte... E posibil ca în alte situaŃii
tânărul acela să fie foarte crud, dar în scena cu fata
delicateŃea lui e fără seamăn.
Red. – Tânărul din balada Dvs. e un erou?
D. – Şi da şi nu. Mai bine zis, e un altfel de erou. Ce se
întâmplă cu eroul care NU reuşeşte în isprava lui, cu cel
care eşuează? Nu izbuteşte să ridice mănăstirea, nu
omoară balaurul, nu ajunge în cer să vorbească cu zeii...
Se isprăveşte lumea din cauza asta? BineînŃeles, nu se
termină lumea, singurul care suferă din cauza eşecului
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este el însuşi: a zidit-o pe Ana, însă mănăstirea n-a rămas
în picioare, s-a umplut de răni fără să ucidă balaurul, a
fost străpuns de suliŃe fără să ajungă în cer la zei, dar
lumea îşi vede mai departe de ale sale, merge înainte,
hrănind o nouă speranŃă răsărită din eşecul lui. Dacă
mănăstirea ar fi fost desăvârşită, dacă trimisul ar fi ajuns
în cer, se sfârşea şi speranŃa, pe când aşa, ea renaşte şi
mai puternic, amânând mereu împlinirea care ar însemna
sfârşitul.
Red. – AŃi lucrat la „descoperirea” baladei câteva zeci
de ani... Cum se explică faptul că un om poate stărui în
aşa ceva ore, zile, săptămâni, luni, poate ani întregi?
D. – Probabil că prin poezie se poate spune mai mult
decât prin viu grai. Uneori, între poezie şi vorbă este o
prăpastie, ea tinde spre ceea ce este în spatele cuvintelor,
spre sâmburele invariabil şi veşnic, la care vorbirea
adaugă apoi o infinitate de variante.
Red. – Adică spre graiul amurg?
D. – Da, poezia e concepută în graiul amurg, şi abia apoi
tradusă într-o limbă. Eu vorbesc uneori direct în graiul
amurg.
Red. – În ce mod aŃi comunicat cu traducătoarea Dvs.?
D. – Am bâjbâit împreună. Îmi dădea să citesc variantele
şi ne opream asupra celei mai apropiate de fulgerul
iniŃial. Toate sunt aproximaŃii. Singură posesoare a
formei perfecte, nu am voie s-o dezvălui cu totul.
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Red. – Seamănă a blestem... ÎntrevedeŃi lucruri care nu
se pot spune, deşi trebuiesc spuse...
D. – E posibil să fie şi blestem, dar nu m-am plâns
niciodată. Dimpotrivă: căutarea e totul.
Red. – Cum se va numi volumul care urmează să apară?
D. – „Poemele Dagmarei”.
Red. – De ce a adăugat traducătoarea şi o variantă în
franceză?
D. – Probabil pentru mai multă precizie!
A consemnat Daria Andrei

*
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ELISABETA ISANOS
łIłI
Din fericire, casiera nu a verificat la ieşire conŃinutul
sacoşei, ceea ce a scutit-o de o surpriză dublată de
nedumerire: cum o fi ajuns acolo? Era seara de 1 martie
2009, o primăvară teoretică, realizată doar în câteva
sălcii, înmugurite graŃie poziŃiei la soare. G. se ducea cu
cărucior la cumpărături, şi l-a văzut pe trotuar, cu faŃa
spre trecători, în atitudinea cerşetorului, în dreptul unui
mic magazin cu firmă roşie: „Erotica”. Se cumpănea pe
picioare, semn de slăbiciune maximă. Ce poate fi mai
tare decât frica de om? Frica de moarte. Omul nu
înseamnă moarte întotdeauna. De aceea, când simŃi că nu
mai ai mult şi te termini, ieşi la drumul mare şi strigi:
−Hei! Voi, oricare aŃi fi, de orice culoare, de orice
mărime, de orice specie, ajutaŃi-mă! Chiar dacă m-aŃi
vânat şi m-aŃi năpăstuit, chiar dacă aŃi aruncat în mine cu
pietre, chiar dacă v-aŃi făcut din picioarele mele trofee,
înşirate în coliere sau puse în bandulieră, acum nu mai e
de joacă: mor! AjutaŃi-mă!
Când G. l-a luat, nu s-a opus, nici când a fost aşezat în
sacoşă. S-a cuibărit printre pungile goale, şi a stat
cuminte cât a durat periplul prin magazinul Carrefour. La
plecare, G. l-a pus deasupra cumpărăturilor. Acasă, a
desfăcut sacoşa şi mi l-a prezentat.
Trebuia să-i dau să mănânce şi să bea, aşa se face când
îŃi intră în casă un oaspete, mai ales dacă arată flămând.
Întâi l-am hrănit oarecum cu sila, şi i-am dat apă cu
pipeta, apoi a început să mănânce şi să bea singur. Era
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golaş şi năclăit, l-am spălat cu apă caldă. Îl lipeam de
mine, să simtă căldura. Era cuminte şi cuviincios.
Părea mut, scotea doar un Ńiuit repetat, aşa că l-am
botezat łiŃi. Instalat în camera cu biblioteca, primul lui
mişcare mai îndrăzneaŃă chiar spre ea a Ńintit: spre raftul
cel mai de sus, Sadoveanu, opere complete. Cineva,
văzându-l pe łiŃi la noi în casă mi-a spus: ştiŃi că mai
demult guguştiucii erau păsări migratoare? Nu mi-l
puteam închipui pe delicatul łiŃi zburând cu stolul sute
de kilometri şi poposind pe unde dă Dumnezeu, poate
chiar pe micile vase pescăreşti, cum povesteşte Pliniu că
se întâmpla în vechime când prepeliŃele se aşezau pe
pânzele corăbiilor noaptea şi le scufundau.
Am căutat să aflu cât mai multe despre neamul lui łiŃi.
Mă aşteptam la un potop, când colo am găsit foarte puŃin.
În legendele noastre nu apare, aşa cum sunt poveşti cu
ciocârlii sau rândunele, nici simbolistica lui nu e bogată,
De unde am tras concluzia pripită şi profană că pe la noi
guguştiucii au ajuns târziu, după ce se încheiase
fabricarea legendelor cu păsări. Acum, sunt altfel de
legende, cu „farfurii zburătoare”, cu Titanic şi Triunghiul
Bermudelor. Tot ce ştiam despre guguştiuci era din
poezia lui IenăchiŃă Văcărescu: „Amărâtă turturea”:
rămasă singurea, „pre lemn verde nu şade”, ci „tot pre
ramură uscată”, „unde vede apa rece, ea o turbură şi
trece”, „unde apa e mai rea, ea o turbură şi bea”, „unde
vede vânăzorul, acolo o duce dorul”... Mă aşteptam să
găsesc mai multe la Bătrânul Pliniu, dar acesta nu spune
decât câteva cuvinte: „Putem fi siguri că turturelele se
ascund şi că îşi leapădă penele.”* Mi s-a părut enigmatic,
unde şi de ce să se ascundă? Iar lepădarea penelor nu e
numai în firea lor, toate păsările îşi leapădă din când în
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când penele vechi, am mai multe asemenea suveniruri de
la cele care ne-au onorat cu prezenŃa lor. Năpârleau toate,
iar mie o pană lăsată mi s-a părea întotdeauna o mustrare
şi un îndemn: vezi că te-ai lenevit, treci şi apucă-te serios
de scris. IndiferenŃa lui Pliniu m-a dezamăgit. Nu-mi
venea să cred că pe-acolo nu erau turturele, iar dacă erau,
cum de nu le-a descris mai pe larg? Dar, m-am gândit,
iată o dovadă în plus că sunt locuitoare târzii ale cerului
şi arborilor Europei. Bătrânului Pliniu nu li s-au părut
demne de o consemnare mai amplă, pentru că nu existau
poveşti pe seama lor. Alphonse Toussenel** zice că
guguştiucul, adică, pe limba lui, turtureaua cu colier (la
tourterelle à collier), a fost „importat” din Egipt şi din
Siria, dar nu ştie nici el când şi de cine. Într-adevăr,
natural vorbind, turturelele nu ar fi avut nici un motiv
să-şi lase patria caldă pentru nişte Ńinuturi mai reci, fiind
lucru ştiut că migraŃia păsărilor se face în general pe axa
nord-sud, şi nu est-vest. Să fi fost adus de arabi, pe
vremea califilor care întinseseră imperiul Umeiad până în
Spania şi până în Asia Centrală? Ori să-l fi adus cavalerii
cruciaŃi? Sau mai degrabă negustorii?
Pe podeaua aşternută cu foi mari de plastic, łiŃi ne
accepta îngrijirile, ca unul care se ştia încă neputincios şi
dependent. Mânca puŃin, dimineaŃa devreme; nu l-am
văzut niciodată lăcomindu-se. Uneori vorbeam cu el, şi el
mă privea în ochi. Încercând să dau un nume culorii lui,
ezitam, mai uşor mi se părea a spune cum nu este: nici
cenuşiu, nici de culoarea nisipului, nici ca floarea de
liliac, însă având din toate câte ceva. În fine, am găsit, tot
la Toussenel, numele nuanŃei: łiŃi este de culoare
„isabela”. M-am gândit pe loc la foarte catolica regină
spaniolă, şi nu am greşit: Isabela de Castilia, spune
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povestea, jurase să nu îşi schimbe cămaşa până când nu
va fi cucerită Granada, şi s-a Ńinut de jurământ, a purtat-o
din aprilie 1491 până în ianuarie 1492, adică vreo nouă
luni, tocmai în vremea când se cocea şi America în capul
lui Columb. Culoarea pe care o căpătase cămaşa Isabelei
după nouă luni de purtare a ajuns la modă, „ultimul
răcnet”, şi doamnele mondene o purtau ca semn de
admiraŃie şi de fidelitate faŃă de regină. BineînŃeles, nu
mai era o culoare „jegoasă” naturală, ci factice, aşa cum
azi este elegant să porŃi haine artificial jerpelite, fără a se
mai şti bine de ce. Descrierea lui Toussenel m-a încântat:
„Nu cunosc pe lume altă creatură atât de nevinovată ca
fel de a fi, atât de elegantă ca formă şi de plăcută la
privit, atât de mângâioasă faŃă de perechea ei ca
turtureaua isabela. Pandantul ei printre mamifere este
gazela. Pot fi auziŃi uneori oameni reci, insensibili la
armoniile naturii, plângându-se de monotonia suspinelor
turturelei, ca şi cum turtureaua ar suspina pentru ei.
Acest reproş este absolut absurd, dat fiind că adevăraŃii
îndrăgostiŃi îşi exprimă adoraŃia mereu în aceeaşi notă şi
se arată încântaŃi de ea.” Calificativele de „reci” şi
„insensibili la armoniile naturii” ar putea să pară simple
consideraŃii dacă nu ar fi apărut de sub pana lui
Toussenel, adept al lui Charles Fourier, inventatorul
falansterului şi al conceptului de liberă asociere „pe baza
consimŃământului afectos al tuturor”, încât, spunea el,
Pământul va fi într-o zi locuit de o „Societate armonică”,
împărŃită în falanstere, în care toŃi se vor dezvolta şi vor
munci liber într-o armonie universală. Pe urmele lui
Fourier, Toussenel zice în Introducerea cărŃii sale: „O
singură lege domneşte în Univers: Iubirea. Iubirea este
motorul divin, irezistibil, care atrage Pământul către
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Soare, iubitul către iubită, seva către vârfurile ramurilor,
molecula metalică aşa-zis insensibilă către molecula de
aceeaşi natură. Dacă această putere se numeşte Iubire,
atracŃie, afibitate moleculară, numele nu contează, ea
este unică, este principiul universal al mişcării şi al
vieŃii, forŃa venită de sus căreia i se supun cu înfocare
toate fiinŃele create. ÎnŃelepŃii au numit această putere
pasiune, de la cuvântul latin ‚pati’, care înseamnă a
îndura, pentru a exprima ideea pasivităŃii omului, a
supunerii sale la legea superioară. Accept expresia
pentru că este adevărată şi pentru că nu vreau să mă
ocup acum de stricăciunea pe care încearcă în zadar să
i-o aducă bădăranii şi proştii. Pasiunea, principiul
mişcării universale, este verbul etern prin care
Dumnezeu le face cunoscută creaturilor voinŃa sa.
Pasiunea este revelaŃia permanentă a voinŃei lui
Dumnezeu./.../Libertatea, care este acelaşi lucru cu
fericirea, este supunerea faŃă de legea atracŃiei. Satelitul
este profund convins că îşi urmează propria voinŃă
atunci când parcurge orbita pe care i-a conferit-o
atracŃia. Amantul, de asemenea, nu e mai puŃin convins
că nu face decât ce vrea când ascultă orbeşte de
capriciile iubitei lui. De asta poporul îndrăgostiŃilor este
singurul care merită numele de popor liber, pentru că
este singurul care ascultă de poruncile pe care şi le-a
ales.” Mergând şi mai departe, entuziastul autor afirmă:
„În mod deschis autorul a afirmat, încă de la început şi
sub formă de aviz cititorului, că istoria păsărilor FranŃei
nu este decât pretextul şi doar în aparenŃă scopul
lucrării, scopul real şi tainic fiind să se servească de
mărturia orală a verbelor înaripate ale lui Dumnezeu
pentru a demonstra geometric următoarele propoziŃii
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îndrăzneŃe: Domnia bărbatului, domnie a forŃei brutale,
a constrângerii, a imposturii şi a bătrânilor coincide în
mod fatal cu cea mai dureroasă perioadă din existenŃa
omenirii. Domnia femeii, domnie a dreptului, a libertăŃii,
a iubirii şi a tinereŃii corespunde cu faza ei de apogeu, de
înflorire deplină. Era feminist, aşadar, Toussenel, ceea ce
se vede şi dintr-un epigraf al cărŃii, o vorbă atribuită lui
Marcus Aurelius Carus: „Femeia este, bărbatul se face”,
alături de un alt moto, de el însuşi: „Iubirea este Geniul
raŃiunii”. Cine ştie ce o fi vrut să spună împăratul roman
de fapt, fraza mi se pare destul de ambiguă, cu atât mai
mult cu cât e atribuită unui soldat, hârşit în bătălii,
împărat efemer, un singur an, cel care, lăsând domnia
Occidentului roman fiului său, a plecat în Orient, să
înfrunte cel mai mare inamic al imperiului: perşii regelui
Bahram; a ajuns până la Ctesiphon, capitala persană,
unde a şi murit, lovit de fulger, se zice, chiar în cortul lui,
în timpul unei furtuni care întunecase cerul de nu se mai
vedea om cu om. Miraculoase coincidenŃe: Carus
înaintând pe teritoriile originare ale strămoşilor lui łiŃi!
Într-o zi, l-am mutat în bucătărie, ca să pot face
curăŃenie. G. repara ceva la chiuvetă, iar łiŃi se uita peste
umărul lui să vadă ce face, i-a Ńinut de urât, măcar să stea
cu el, dacă nu putea efectiv să-l ajute. Şi pe mine mă
asista la scris. Era un tovarăş de lucru tăcut şi liniştit. Se
urca pe masă şi urmărea vârful pixului sau literele pe
măsură ce apăreau. Dar ştia oare că era el însuşi o literă?
Egiptenii aveau o scriitură splendidă, scriau, printre alte
semne, cu păsări: ulii, ibişi, bufniŃe... Există şi o
hieroglifă egipteană reprezentând un guguştiuc, şi
înseamnă: om care iubeşte dansul şi cântecul din
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flaut***, pentru că păsării respective îi plac aceste
amuzamente, după cum spune Horapollion****. Dacă
ştiam asta mai devreme, i-aş fi pus lui łiŃi muzică! Nu
i-am cântat, nici nu am dansat în faŃa lui, însă i-am citit
poezii. Dacă i-au plăcut sau nu, n-am de unde să ştiu, dar
mă consolez cu gândul că dacă nu-i plăceau, îşi lua
zborul mult mai curând, nu după opt săptămâni, şi atunci
doar împins de dorul de a-şi căuta pereche, după legea
atracŃiei universale din teoria lui Toussenel. Fericită
aleasă a lui łiŃi! FaŃă de aleasa lui, spune François
Noël*****, guguştiucul se închină de câte optsprezece
sau douăzeci de ori, cu atâta foc şi atât de adânc încât
atinge de fiecare dată cu ciocul pământul sau creanga pe
care stă, iar toate aceste gingăşii sunt însoŃite de suspine
drăgăstoase!
Timp de aproape două luni, łiŃi a dormit în camera cu
bibliotecă, alegând locurile cele mai sigure. Noi ne
retrăgeam pe la opt seara, stingeam lumina să nu-l
deranjăm. Într-o noapte, pe la 11, a fost cutremur. Am
alergat: se speriase îngrozitor, zăcea pe jos, răsuflând
greu, guşa i se zbătea. L-am luat în braŃe ca să-l liniştesc.
Era rănit la cap, probabil că sărise în sus şi se lovise de
tavan. N-a mai vrut să doarmă în locul unde-l surprinsese
cutremurul, ci s-a mutat în holişorul de trecere.
În fiecare zi, G. îl ducea afară pe balcon, la aer. Nu
protesta, stătea cinci minute, explorând timid şi graŃios
un ghiveci cu păpădii, şi zbura înapoi în casă, la
biblioteca lui.
Într-o zi, s-a întâmplat ceea ce trebuia să se întâmple,
spre spaima noastră, dar şi spre iscarea unei scene
inedite, la parterul blocului, unde se află un cinematograf.
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Ce aŃi spune dacă aŃi vedea în holul cinema-ului un
domn serios bătându-se cu palma peste creştet şi
strigând:
−łiŃică, vino la tăticu! łiŃică, vino la tăticu!
Apoi, arătându-le celor câŃiva privitori cu ochii cât cepele
cui se adresează îndemnul de a i se urca în cap. După
câteva secunde, spectatorii au priceput. Cineva a adus un
scaun şi s-a oferit să-l prindă pe łiŃi, dar G. a refuzat:
−Pe mine mă cunoaşte!
Ce se întâmplase?
łiŃi încercase să treacă dincolo de balcon! Crezuse că
avea aripi. Şi chiar avea! Întâi a dat o roată până la
copacii din curtea palatului ŞuŃu, apoi s-a întors spre
blocul nostru. G. a alergat jos şi l-a văzut trecând în zbor
spre intrarea cinematografului. Intrând în hol, l-a zărit
stând pe o stinghie, asemănătoare întrucâtva cu partea de
sus a bibliotecii noastre. S-a lăsat luat: poate era obosit
după zbor, poate se speriase văzând ce mare-i lumea. G.
l-a băgat în sân şi l-a adus acasă.
De la un timp, łiŃi îşi găsise un post de observaŃie, sus,
pe uşorul uşii de la balcon, de unde studia zona
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învecinată. Privea ceasuri întregi afară. Uneori, cobora pe
balcon, se plimba printre ghivece; odată chiar s-a înfoiat
şi s-a zburlit la o vrabie care încerca să-i fure din arpacaş.
Pe 1 Mai, stând la calculator, cu spatele la łiŃi, l-am
auzit articulând pentru prima oară un strigăt, dar când
m-am întors, a tăcut. Mi-am dat seama atunci că se făcuse
mare şi că nu peste mult timp avea să plece de tot.
De pe uşă, de la postul lui de observaŃie, a zburat şi s-a
aşezat parapetul cu geam al balconului. Eu, din casă,
vorbeam cu el. S-a uitat la mine, a făcut un salt în gol şi a
dispărut. Am ieşit pe balcon; când colo, era tot pe
parapet, dar se plimba dincolo de geam. L-am rugat să se
întoarcă. A venit la mine, l-am abătut pe partea dinspre
interior, el m-a ascultat, dar imediat s-a întors şi a luat-o
iar pe dinafară. L-am luat şi l-am pus jos; a intrat în casă
şi s-a aşezat pe braŃul fotoliului; după un timp s-a mutat
pe celălalt fotoliu; în fine s-a decis să se ducă la culcare,
sub icoană. Afară, se pornise ploaia: potop.
Pe 2 mai, s-a petrecut ceea ce ştiam că o să se-ntâmple:
stătea pe geamul-parapet cu faŃa spre afară, şi se uita la
mine peste umăr. I-am spus: „Dacă vrei să pleci,
pleacă!”. Şi m-am întors cu spatele. Când m-am uitat,
dispăruse! Nu l-am văzut plecând. Am alergat pe balcon:
nu era nicăieri. Ore în şir mi s-a părut că-l văd dând
târcoale pe sus. Am scos în balcon lucrurile lui, scara
pliantă, arpacaşul şi apa, coşul de plastic... Toate păreau
inutile şi chiar ridicole acum. Seara, am auzit un
guguştiuc strigând, unul singur, după ce toate celelalte
păsări tăcuseră. Era łiŃi, pe o reclamă de pe blocul
alăturat. Se făcuse nouă seara, se-ntunecase, el continua
să strige sau să cânte, după ce îşi reprimase glasul atâta
timp, dintr-un fel de sfială. Cerul se-nvineŃise iar a
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ploaie. Se ştie că luna mai e ploioasă, se întâmplă să fie şi
grindină...
Pe 4 mai, în sfârşit, s-a întors, a dat o roată în zbor pe
deasupra balconului şi s-a dus iar. Mi s-a părut că a
ciugulit câte ceva din oul fiert pus în farfurioara albastră.
Îl vedeam pretutindeni, ori mi se părea că-l văd. Mă
gândeam: ar fi putut să stea la noi, cu hrana asigurată, la
adăpost pe timp de noapte, ferit de pericole, dar a zburat
fără să ştie dacă va mai avea ce mânca şi unde dormi. Ar
fi putut să se-ntoarcă după prima noapte, când a fost
destul de frig şi a şi plouat. Nu s-a întors, nici după
prima, nici după a doua, nici după a şaptea. Uneori, mi se
părea că-l văd pe o antenă de pe blocul de vizavi sau pe
cablul dintre blocuri. Mă simŃeam bicisnică. Ce n-am
făcut eu pentru o bucată de pâine! La ce n-am renunŃat,
inclusiv la zbor!******
Spuneam că nici una dintre păsările adăpostite în arca
noastră nu s-a mai întors. Greşeam. łiŃi a revenit la arcă,
însă nu a mai vrut să intre în ea. Pe 19 mai, ora 19,30, a
venit în vizită cu soaŃa lui; parcă voiau să-şi caute loc de
cuib. Ce n-aş fi dat să se instaleze la noi! Au stat pe
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geamul-parapet cu faŃa spre înăuntru, la un moment dat
łiŃi a coborât şi s-a dus la ghiveciul cu păpădii. Stăteam
stană de piatră.
Pe 20 mai, s-au întors amândoi, łiŃi şi mireasa, au
mâncat din farfurioara albastră. Poate că unii s-ar îndoi că
e chiar łiŃi, dar mie mi se pare logic să fie el, deşi am şi
eu uneori îndoieli. Incognito ca un zeu, anonim ca un
înger, cu timpul, se va topi şi el în anonimatul speciei, nu
va trece mult şi nu-l voi mai putea recunoaşte.
Ştiu, din punctul de vedere al banilor, łiŃi nu are nici o
importanŃă, e ca şi cum n-ar fi. Găsesc nu ştiu unde
următoarea informaŃie: în argou, cuvântul ”guguştiuc”
înseamnă „poliŃist”. De unde şi până unde? Şi în altă
parte dau peste un anunŃ, „aviz vânătorilor”: „guguştiucii
se vânează între 1 august şi 31 martie, cu armă lisă (nu
ştiu ce-i asta) şi cartuşe de max. 2,5 mm. Pândă la
locurile de pasaj dinspre localităŃi spre câmp.” Ce pot fi
aceste „locuri de pasaj”? Culoarele formate de parcuri,
curŃi sau grădini, accesul liber spre zonele neîngrădite.
Dar acolo stau la pândă vânătorii, cu arme lise... O, da,
trebuia să-mi dau mai repede seama: arme cu Ńeava
netedă, neghintuită... „Nu este pe lume plăcere mai mare/
decât vânătoarea...” Sper că łiŃi nu va încerca niciodată
să evadeze spre câmpuri.
Plimbându-ne într-o după-amiază, prin apropiere de
restaurantul „Bucur”, zăresc pe trotuar o aripioară
însângerată, înnegrită la capătul unde fusese carnea;
acum i se vedeau oscioarele. Nu spun nimic, nu i-o arăt
lui G., dar mă gândesc: asta ar fi putut fi aripioara lui
łiŃi. E a altui pui, care nu a avut noroc. Tot uitându-mă
după guguştiuci, descopăr pe un felinar de la intersecŃia
Lipscanilor cu strada Ion Ghica un cuib; unul dintre
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părinŃi cloceşte. I-am urmărit mai multe zile, şi după un
timp am văzut şi puiul, încă timid, pe muchia nesigură
dintre cuib şi lume.Tot pe-atunci, a, văzut pe faŃada
laterală a magazinului „Cocor”, unde apar de obicei
reclame şi anunŃuri gigantice contra cost, despre o fetiŃă
de 12 ani, din judeŃul DâmboviŃa, dispărută...
łiŃi cu perechea lui vin şi acum să ciugulească grăunŃe
pe puntea Arcei, adică pe balconul nostru. De unde ştiu
că e el? Pentru că nu se teme.
__________________________________
*Pline l’Ancien, Histoire naturelle, Livre X. Texte français. Paris,
Dubochet, 1848-1850, Édition d’Émile Littré.
**Alphonse Toussenel, l’Esprit des bêtes, II, Le Monde des oiseaux,
Ornithologie passionnelle. Paris, Librairie Phalanstérienne, 1855.
***François Noël, Dictionnaire de la fable, ou Mythologie Grecque,
latine, Égyptienne..., Tome second. Paris, chez Le Normant,
Imprimeur-Libraire, 1803.
****Hiéroglyphes, dits d’Horapolle. Ouvrage traduit du grec par M.
Requier. À Amsterdam, et se trouve à Paris, chez Jean-François
Bastien, 1779. Horus Appollon sau Horapollon, filotof alexandrin, a
doua humătate a sec. al V-lea e.n.
*****v. nota***
******AdmiraŃia noastră faŃă de neamul guguştiucilor era veche şi
se baza pe experienŃă. Cu ani în urmă, băiatul nostru ne adusese deafară unul rănit, pe punctul de a fi mâncat de mâŃa care-i sfâşiase
guşa, îi jumulise spatele şi îi rupsese o aripă. L-am pansat lipindu-i
cât mai strâns cu leucoplast marginile rănii, încât hrana şi apa să nu-i
curgă din guşa spartă. A stat la noi şase luni, din toamnă până-n
primăvară, era tot în martie când şi-a luat zborul de pe balconul din
dreptul bucătăriei. În intervalul celor şase luni, a trebuit să plecăm o
săptămână
de-acasă, în toiul iernii, de Crăciun. L-am „cazat” în
baie, aşternând peste tot ziare, presărând boabe de grâu şi punându-i
câteva vase cu apă. BineînŃeles, am lăsat şi lumina aprinsă. După
şapte zile, când am răsucit cheia în broască, am auzit din baie,
repetat şi răsunător, strigătul prin care cel botezat de noi „GoguŃă” îşi
spunea adevăratul nume: „guguştiuc”! Cânta pentru prima oară! S-a
purtat ca un lord. Se plimba liniştit prin casă, ca să facă mişcare, dar
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locul lui preferat era stinghia scaunului de la bucătărie. Când ne
aşezam la masă, cobora şi el şi ciugulea boabe de grâu. Dacă
încercam să punem mâna pe el, se apăra ridicând aripa sănătoasă.
După două săptămâni, am observat că încerca să-şi scoată singur cu
ciocul leucoplastul: i se vindecase guşa.
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