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PREFAŢĂ 

Pe linia unei modernităţi care-şi are deja, după 
cum bine se ştie, clasicii ei, Markó Béla îşi constru-
ieşte poemele în vederea obţinerii acelei tensiuni 
disonante care se arată a fi o trăsătură comună arte-
lor secolului nostru. Dacă acest tip de poezie abor-
dează realităţi — sentimente, peisaje, întîmplări sau, 
mai bine zis, nuclee epice —, ea nu le acceptă ca surse 
de lirism, ci se exercită asupră-le obligîndu-le la 
metamorfoze nu o dată misterioase şi adesea dra-
matice. Reflexul evocator, prin excelenţă nostalgic, 
este supus unui asemenea tratament într-o (falsă) 
Baladă despre cursa locală: „...şi aş zice / că-l 
cunoaşteţi şi pe ionică-bombonică avea de gît / lădiţa 
cu dulciuri şi se flutura strigînd prin pomenita / 
cursă locală am să încerc să-l reînviu mai ţipă / din 
cînd în cînd în mine: ioooniiicăăă-bomboniiiicăăă! 
/ ioooniiiicăăă bombooooniiicăăăă! iooooniiiicăăăă 
boooomboooniiiicăăăă!” Şi mai aproape de această 
viziune metamorfică (viziune pe care am putea-o 
numi în sensul flaubertian: stil) se află Marcó Béla 
în Balada unei alte’ vieţi: „şi nici îngrozitoarea tau-
tologie a vieţii mele / stranietatea scoasă cînd şi cînd 
din fluxul domol nu e / decît presentiment şi teamă 
aţa unui cîntec uşor ne coase / visele de n-aş fi cel 
ce-am fost au ce m-aş’face / şi dacă n-ai rămîne cea 
care-ai fost ce s-ar alege / de tine aş demonta Balada 
asta ca pe-un motor / ... / fiarele mute nichelul / 
cojit şuviţa neagră fusta diafană şi trandafirul 
ciung / de o aripă şi trecutul...” —, pentru ca în 
Balada Timpului întors („doar ordinea ar trebui 
schimbată spre a se împlini Balada Timpului întors”) 
să ne ofere „cheia” — ironică, desigur, la acest nivel 
încă simbolic, dar deschizînd cu lirică naturaleţe 
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broasca unei sintaxe insolite în poemele următoare, 
de pildă, în Pe fluviul cu crocodili — o meditaţie 
asupra condiţiei tehnicilor poetice — ori în „însce-
narea” din finalul volumului (în oraşul meu iubit). 

Nu este inutil să atragem atenţia că „textele” lui 
Markó Béla trebuie citite aşa cum se citeşte natura 
filmată fie de organul vederii, fie de aparatul care-l 
imită. Poetul însuşi atrage atenţia asupra spectaco-
lului real, numit „situaţia” sau „circumstanţa poe-
tică”. Întrucît libertatea interpretării este în acelaşi 
timp libertate a opţiunii, lumea prinsă în obiectivul 
poeziei, imobilizată pentru o clipă imaginară va fi 
repusă în mişcare conform legităţilor expresive, 
creatoare de sens. Rezultă de aici o gramatică, evi-
dent personală, al cărei scop e acela de a lumina 
relaţiile care fac posibilă „circumstanţa poetică”, de 
a sesiza, de a surprinde ce anume se află în interio-
rul, în spatele decorului, stării, situaţiei, contextului 
existenţial. Qu’ est-ce que c’est? — titlul uneia din-
tre poeziile lui Markó — traduce, dacă forţăm puţin 
nota (dar, dacă nu „forţăm nota”, mai putem vorbi 
oare de cunoaştere?) programul său liric: ce-este-
asta-care-este? Şi cum ar fi dacă n-ar fi aşa? Tato-
narea ca procedeu în dinamica analogiei contribuie la 
punerea în contact a unor serii metaforice menite să 
lege vizunea, mai degrabă decît să conducă la ceea 
ce s-ar fi putut numi idee poetică. Tocmai de aici şi 
repetiţiile, anumite incongruenţe (voite), asocierea 
extremelor, violenţa rostirii sau, dimpotrivă, deri 
zoriul ei controlat. Markó Béla este un poet cult, 
care şi-a însuşit mai toate strategiile limbajului 
modern, de la suprarealism la lettrism şi pînă la 
textualismul de tip „bricolaj”, nu însă pentru a le 
etala, ci, e de presupus, mai mult dintr-o firească şi 
necesară curiozitate. El nu compune poeme cu pro-
gram şi nici texte menite să ilustreze sau să justifice 
o teorie sau alta. Ştie prea bine că teoriile sînt poste-
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rioare operei şi că manifestele violent programatice, 
fie că au fost dezminţite în act, fie că, urmărite pînă 
la ultima lor consecinţă logică, s-au întors împotriva 
lumii omului, ca în cazul sîngeroasei bufonade a 
futuristului Marinetti. Jaloanele poeziei lui Markó 
Béla poartă amprenta umană a cunoaşterii, indife-
rent de regnul din care provin. Cuvîntul nu se înalţă 
şi nu se coboară. Este în acelaşi timp pretutindeni şi 
nicăieri. Metaforă, mijloc de comunicare, concept. 
Jaloanele poetului ne apar de-a lungul unuia dintre 
aceste drumuri ale numirii — ale uimirii? — al 
căror număr este nedefinit. 

PAUL DRUMARU 




